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H.1.  

Inleiding  

1.1. Instroom in de bijstand 

Tussen januari 2014 en juli 2016 kwamen 92 duizend asielzoekers naar Nederland. De twee grootste 

groepen komen uit Syrië (46 duizend) en Eritrea (13 duizend). Het merendeel van hen heeft een 

verblijfsvergunning gekregen. Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog afhankelijk van een 
uitkering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 

Anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in 2014, ontvangt ruim 90 procent van de 

18 tot 65-jarige vergunninghouders uit Eritrea en Syrië een bijstandsuitkering. In de eerste maanden 

na het verkrijgen van de vergunning verblijven veel mensen nog in de asielopvang, waar zij geen 
uitkering ontvangen, maar leefgeld. Pas wanneer statushouders worden gehuisvest in een gemeente, 

komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering. 

 
Bijstandsontvangers onder 18-65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen 

De arbeidsdeelname is nog zeer beperkt: minder dan 5 procent van de Eritrese en Syrische 
statushouders uit 2014 heeft na anderhalf jaar een baan als werknemer. De lage arbeidsdeelname en 

hoge uitkeringsafhankelijkheid achttien maanden na het verkrijgen van de vergunning hangen samen 
met de focus op inburgering in de Nederlandse samenleving. Van alle groepen die in 2014 naar 

Nederland kwamen, vinden vooral Afghanen relatief snel een baan. Binnen anderhalf jaar na het 

verkrijgen van een verblijfsvergunning, is 19 procent in loondienst. Bij de totale groep statushouders 
is dat 4 procent. 

De landelijke cijfers zijn vergelijkbaar met die van de Arbeidsmarktregio Helmond de Peel. 

Inmiddels is 15% van het uitkeringsbestand in de Arbeidsmarktregio statushouder. De doelgroep is 

daarmee het aantal jongeren met een bijstandsuitkering voorbij gestreefd. 
Alle reden om ook de komende anderhalf jaar nog vol in zetten op de doelgroep. De instroom is 

inmiddels vrijwel tot stilstand gekomen maar de toevoeging aan het zogeheten ‘granieten bestand’ 
dreigt echter en dat is alle reden om niet achterover te leunen.  De inzet dient de komende periode 

vooral ingezet te worden op werk en de versnelling daar naar toe.  

 

1.2. Complexiteit is niet afgenomen 

 

De arbeidstoeleiding van statushouders is niet zelden een ‘springprocessie van Echternach’. De 
landelijke inrichting van integratie en inburgering is in hoge mate gebureaucratiseerd en vaak slecht 

op elkaar afgestemd. De werkers in dit werkveld dienen met veel creativiteit en volharding zich een 
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weg te banen in een veelvoud van regels en instanties. De laatste loot aan de zeer vertakte boom is 
de invoering van de participatieverklaring per 1-10-2017. 

In het hele land is de discussie gevoerd over wel of niet ‘doelgroepenbeleid’ en al dan niet ‘dedicated’ 

medewerkers in al dan niet specialistenteams. 
Het vertrekpunt is vaak ‘geen doelgroepenbeleid’ maar in toenemende mate hebben gemeenten (75% 

volgens recent onderzoek van het Kennisinstituut Integratie en Samenleving (zie bijlagen 3 en 5) 
gekozen voor specialisten. De complexiteit van het werkveld met veel spelers en eigen regelgeving ligt 

hier vaak aan ten grondslag.  

Binnen Senzer is met name het begin van het primaire proces, in tegenstelling tot het aanvankelijke 
plan, het begin van de trajecten belegd bij op de doelgroep gespecialiseerde medewerkers, de 

Participatiecoaches statushouders.  
De looptijd van het onderhavige plan van aanpak is tot 1-1-2019. Dan vervalt vooralsnog de specifieke 

projectmatige aanpak. Eind 2018 zal bezien moeten worden hoe we daarna de dienstverlening binnen 
de Arbeidsmarktregio cq. Senzer gaan organiseren, al dan niet met of meer of minder generalisten 

dan wel specialisten.  

 
1.3. Integraal Plan Werkbedrijf Senzer en Divosa Project Screening en Matching 

 
Ook dit, inmiddels derde, bijgestelde Plan van Aanpak voor de statushouders is een integraal plan van 

zowel Werkbedrijf Senzer als Divosa. Dit is mogelijk omdat Arbeidsmarktregio en Werkbedrijf in deze 

regio volledig samenvallen. Bovendien beogen zowel Senzer als het Divosa-project ‘screening en 
matching’ versnelling en verbetering aan te brengen in de dienstverlening aan statushouders (Divosa 

spreekt van vergunninghouders).  
Ook de bundeling in één persoon van de Coördinator dienstverlening aan statushouders van Senzer en 

de Regiocoördinator van Divosa heeft tot afstemmingsvoordeel geleid.   

Meer informatie over het project screening en matching is terug te vinden op www.divosa.nl > 
onderwerpen > vluchtelingen aan het werk.  

 
1.4. Bijstelling Plan 

 
Doorontwikkeling van genomen initiatieven en voortschrijdend inzicht geven aanleiding het plan nu 

opnieuw bij te stellen. Wel bestaat de indruk dat de aanpak en dienstverlening in zoverre is 

uitgekristalliseerd dat dit Plan van Aanpak tot eind 2018 grotendeels van kracht kan blijven. 
Het Project screening en matching vergunninghouders stopt per 1-1-2018. Niet uitgesloten is echter 

dat het Ministerie Divosa nog een jaar (2018)  opdracht zal geven het project te continueren.  
 

De SER concludeerde in december 2016 in haar rapport Nieuwe wegen naar een meer 
succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen:  ‘Het brede onbehagen dat de integratie 

onvoldoende lukt en wel veel geld kost. Het aanbod is gefragmenteerd, taal staat los van uitkering, 

van werk, van huisvesting, van het opbouwen van netwerken, van traumaverwerking en zo verder. 
Brokken zijn er, een samenhangend traject niet’.  

In de regio proberen we zoveel mogelijk brokken aan elkaar te lijmen en ze in versneld tempo in 

beweging te krijgen. Er zijn echter grenzen ten aanzien van hetgeen men lokaal of regionaal kan 
bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.divosa.nl/
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H.2.  

Verslag periode 2016 tot 1 juli 2017 

 

2.1. Aanleiding Plan van Aanpak  
 

Medio 2015 is de grote groei van het aantal statushouders op gang gekomen en deden zich tal van 
problemen voor in de (nood)opvang. In februari 2016 hebben de Portefeuillehouders Sociale Zaken 

(de Wethouders) aan het Werkbedrijf gevraagd met een Plan van Aanpak te komen vanuit het 

Werkbedrijf. In april 2016 was hiervan de eerste versie klaar maar wilden de regiogemeenten het 
onderdeel maken van een integraal plan van aanpak voor statushouders, wat naast aandacht voor 

werk ook in zou moeten gaan op een aanpak voor gezondheidsvoorlichting, onderwijs, huisvesting 
enzovoorts. Na deze en andere vertraging in de besluitvorming is eerst in oktober 2016 het Plan van 

Aanpak vastgesteld hetgeen met zich meebracht dat bijvoorbeeld de voorziene personeelsuitbreiding 

pas per 1 januari 2017 kon worden gerealiseerd.  
Intussen was ook het project screening en matching van Divosa op stoom gekozen en werd snel 

duidelijk dat het van belang was tot een gemeenschappelijk plan te komen. Het gezamenlijke Plan van 
Aanpak en dus het bijgestelde Plan van Senzer is in januari 2017 gereed gekomen.  

De integratie met Divosa heeft veel waardevolle input opgeleverd vanuit andere regio’s en in het 
bijzonder bijgedragen aan de samenwerking met het COA.  

 

2.2. Ontsluiting van informatie en samenwerking in het netwerk  
 

In het AZC wordt in toenemende mate invulling gegeven aan het begrip ‘zinvolle wachttijd’. 
Er worden aan de asielzoeker/statushouder steeds meer activiteiten aangeboden die de integratie 

bevorderen, in het kader van de zogenaamde ‘voorinburgering’. Een kleine groep statushouders 

neemt niet deel aan deze activiteiten. De Participatiewet is dan ook nog niet van toepassing op de 
asielzoekers/statushouders in het AZC waardoor de verplichte deelname uitblijft.  

Nadat de statushouder een woning heeft toegewezen gekregen en het AZC heeft verlaten stopt de 
dienstverlening van het COA. Veel waardevolle informatie van belang voor integratie werd eerder niet 

overgedragen aan de Gemeente en communicatie tussen COA-medewerkers en begeleiders van of 

namens de Gemeenten was niet aan de orde. Op dit onderdeel zijn vanaf eind  2016 belangrijke 
vorderingen gemaakt. We zijn nu zo ver dat de daarvoor aangewezen ‘dedicated’ Participatiecoaches 

van Senzer toegang hebben tot het klantvolgsysteem van het COA (TVS) en overdracht van informatie 
en daarmee samenhangende communicatie mogelijk is. Kortom; informatie gaat niet meer verloren en 

er wordt contact gelegd tussen Senzer en het COA vanaf het moment van koppeling aan een van de 
gemeenten terwijl de statushouder nog in het AZC verblijft. Zie ook bijlage 1 de brief aan de 

statushouder in het AZC,  

 
Naast het COA zijn er nog meer belangrijke stakeholders in de markt te weten de 

inburgeringsaanbieders en de vluchtelingenwerkers. Ook met deze partijen is de samenwerking en 
afstemming in de arbeidsmarktregio in de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd.  

Er is periodiek overleg met de belangrijkste aanbieders van inburgering in de regio. 

Ook over de voortgang van de individuele inburgeringstrajecten vindt overleg plaats. Door gebruik te 
maken van een machtigingsformulier (zie bijlage 2.) worden de spelregels voor de privacy in acht 

genomen.  
 

Verder is met de inburgeringsaanbieders het overleg gestart over het aanbieden van 
inburgeringslessen in de avonduren om de mogelijkheden voor arbeidsinschakeling te vergroten. Na 

de zomervakantie van 2017 start de eerste avondgroep.  
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De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen wordt in deze arbeidsmarktregio uitgevoerd door 
de volgende organisaties: 

 

LEV Groep  Voor de Gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo, Deurne, Gemert-Bakel  
 

ONIS Welzijn  

 

Voor de Gemeenten Asten en Someren 

Vierbinden 

 

Voor de Gemeente Laarbeek 

 
Met de invoering van gebiedsgericht werken in de dienstverlening voor statushouders eind 2016 zijn 

ook de banden met deze organisatie aanzienlijk versterkt. Er vindt veel informatiedeling plaats en 

soms (Asten, Someren) wordt al min of meer gewerkt met een gezamenlijk trajectplan voor de 
individuele statushouder.  

 
2.3. Taal als vliegwiel  

 
Voor alle betrokkenen is het duidelijk dat taal een doorslaggevende factor is in de integratie en 

arbeidstoeleiding. Conclusie is ook dat de taallessen in de inburgering te beperkt van omvang en 

diepgang zijn en bovendien geen ‘werkvloertaal’ bevatten. In de arbeidsmarktregio zijn uiteenlopende 
initiatieven genomen voor extra taalcoaching zoals in Deurne bij het project ‘Deurne Werkt’, de 

taalgroep in Asten/Someren en de taalcoaching bij de groepsactiviteiten voor statushouders binnen 
het Stadsleerbedrijf van Helmond. 

Senzer gaat extra taalcoaching inzetten bij de taalwerkstages, zie verder Hoofdstuk 5.2.  

Vanuit vluchtelingenwerk is er nog extra inzet met taalmaatjes, een taalcafé e.a.  
 

2.4. Gebiedsgericht werken  
 

Afstemming over de dienstverlening en taakverdeling met betrekking tot statushouders is van evident 
belang. De Gemeenten in de Arbeidsmarktregio hebben één gezamenlijk Werkbedrijf; Senzer. De 

overige en met name maatschappelijke begeleiding is vaak sterk lokaal gekleurd en georganiseerd. 

Om deze reden is het noodzakelijk regelmatig met betrekking tot de uitvoering afstemming te zoeken. 
Met vrijwel alle gemeenten in de Arbeidsmarktregio Helmond de Peel is om deze reden een 

‘driehoeksoverleg’ tot stand gebracht. Hierin stemmen het Werkbedrijf, de Gemeente en 
vluchtelingenwerk hun dienstverlening op elkaar af. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere 

partijen deel uitmaken van het overleg.  
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Met de beleidsmedewerkers van de deelnemende Gemeenten die als aandachtsgebied statushouders 
hebben vindt eveneens periodiek (drie maal in 2017) overleg plaats. 

 

2.5. Bijstellen primaire proces  
 

In het eerste Plan van Aanpak van Senzer is er voor gekozen dat statushouders het gebruikelijke 
primaire proces binnen het Werkbedrijf zouden moeten volgen. Dat wil zeggen dat zij binnen Team 

Diagnose de screening zouden krijgen. De eerste ervaringen maakten duidelijk dat dit niet de optimale 

werkwijze was. De problematiek van statushouders en het speelveld rond de dienstverlening leidde tot 
de conclusie dat het de voorkeur verdient meer gespecialiseerde participatiecoaches in te zetten die 

bekend zijn met het netwerk. Het vernieuwde en inmiddels grotendeels ingevoerde proces binnen het 
Werkbedrijf wordt beschreven in Hoofdstuk 5.  

 

Nadat de ‘kop van het proces’ opnieuw was ingeregeld is de laatste maanden het accent steeds meer 
komen te liggen bij de toeleiding naar werk. Zo is beleidsmatig en operationeel invulling gegeven aan 

werkstages met extra taal-coaching en wordt extra aandacht gegeven aan de overdracht naar Werk. 
De resultaten en de uitwerking hiervan worden eveneens beschreven in Hoofdstuk 5. 

 

2.6. Overige resultaten  
 

Verder zijn nog de volgende initiatieven en resultaten het vermelden waard: 
 Er is eenduidigheid vastgesteld over wie we tot de doelgroep statushouders rekenen. Zie H.4.  

 Er heeft afstemming plaatsgevonden over het Participatieverklaringstraject. Dit wordt 

uitgevoerd door de organisaties voor vluchtelingenwerk. In de nabije toekomst zal Senzer 

naar verwachting voor de verplichte registratie zorgdragen. 
 Er heeft een workshop plaatsgevonden over samenwerking in de keten met het COA en de 

Participatiecoaches Werk en Statushouders.  

 Er is nog de zorg voor de afwikkeling van enkele tientallen inburgeraars van 2013. Deze 

worden door de Participatiecoaches statushouders verder gevolgd en gehandhaafd. 

  De Participatiecoaches zijn of worden inmiddels uitgerust voor de raadpleging van diverse 

systemen; TVS, de keteninformatie, Suwinet en BRP.  
 Er zijn contacten gelegd met de GGD inzake Gezondheidsvoorlichting. Er zijn kandidaten door 

verwezen uit de doelgroep voor voorlichtingsprojecten. 

 Er is deelgenomen aan een pilot met de Refugee Talent Hub. Dit initiatief heeft na de pilot 

geen vervolg gekregen. Hierover is reeds gerapporteerd in het tweede Plan van Aanpak met 
als belangrijkste conclusie dat de werkwijze voor de meeste statushouders te complex was.  

 Er is door de Participatiecoaches een training gevolgd met betrekking tot het onderkennen 

van radicalisme.  

 Er is een inventarisatie gemaakt van de aanmerkelijke verschillen bij de uitvoering van 

bijzondere bijstand voor statushouders op de onderdelen reiskosten- en 
inrichtingskostenvergoeding. Dit onderwerp is onder de aandacht gebracht van de 

Beleidsmedewerkers van de gemeenten die bijzondere bijstand in portefeuille hebben. 
Inmiddels is voor een belangrijk deel harmonisatie tot stand gekomen.  

 Uitkeringsaanvragen zijn geconcentreerd bij een beperkt aantal Uitkeringsspecialisten. Na 

toekenning van de uitkering wordt de gevalsbehandeling wat rechtmatigheid betreft 
overgedragen naar de reguliere gebiedsteams.  

 Met vluchtelingwerkers zijn de knelpunten bij de afwikkeling van uitkeringsaanvragen 

besproken en waar mogelijk opgelost.  

 Onderzoek is gedaan naar specifieke uitkeringsvragen zoals schoolgaande jongeren.  

 Er heeft afstemming plaatsgevonden met de invoering Wet Taaleis.  

 
Voor een korte uiteenzetting over diverse lokale initiatieven per gemeente in samenwerking met 

Senzer wordt verwezen naar hoofdstuk 6.  
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H. 3. 

Beleidskaders  

 

3. 1. Beleidspijlers  

 
De dienstverlening aan statushouders kent in het algemeen 8 pijlers. Zie onderstaande tabel waarbij 

aangegeven in hoeverre de betreffende pijler een verbinding heeft met het Plan van aanpak en de 
dienstverlening van Senzer. 

 

Beleidspijlers  In relatie tot het Plan van Aanpak  

Huisvesting   

Arbeidsparticipatie   

Sociale Participatie   

Inkomen   

Gezondheid   

Draagvlak   

Veiligheid   

Onderwijs   

 

Dit Plan van Aanpak heeft in het bijzonder betrekking op het beleidsterrein arbeidsparticipatie. Wij 

zien echter in een programma voor sociale participatie – als voorschakeling - veelal een voorafgaande 
activiteit. Zie hiervoor ook de uitwerking in hoofdstuk 5.  

 

3.2. Beleidsdoelstellingen Werkbedrijf Senzer  

 

Onderstaande tekst is overgenomen uit het ondernemingsplan Senzer 2017-2018: 

 

De afgelopen jaren heeft er een grote instroom in de uitkering plaatsgevonden ten aanzien van 

statushouders. Deze instroom drukt op de begroting van Senzer. Het blijkt dat Senzer er op dit 
moment nog slechts in beperkte mate in slaagt deze statushouders naar een (reguliere) baan op de 

arbeidsmarkt te begeleiden. Hoewel de instroom nu lijkt te dalen, blijft specifieke aandacht voor de 
statushouders noodzakelijk.  

 

We zien de statushouders niet als aparte entiteit, maar wel als een groep die specifieke aandacht en 
begeleiding behoeft. De rol van Senzer met betrekking tot de statushouders is dat zij zo snel mogelijk 

in het proces hun focus gericht hebben op werk of een opleiding.  
Ervaring en nader onderzoek leert dat ongeveer 30% van de statushouders die een uitkering 

aanvragen al bij aanvang arbeidsvermogen hebben. Het is derhalve van groot belang om deze 

personen direct op te pakken.  
Om de statushouder zo vroeg mogelijk op te pakken, vindt de eerste screening reeds vroegtijdig 

plaats op het AZC waar de statushouder verblijft. Deze screening is hierbij vooral gericht op de 
arbeidsmarktkansen op korte termijn. Dan wordt op dat moment beoordeeld of er statushouders zijn 

die ondanks een mogelijk taalprobleem toch door hun ervaring interessant zijn voor een werkgever.  
Kern van de aanpak na vestiging in een van de gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Helmond-De 

Peel zal zijn dat er niet meer volgtijdelijk wordt gehandeld in de zin dat eerst het inburgeringsresultaat 

wordt afgewacht maar dat direct het traject naar werk start. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, 
wordt op maatschappelijke deelname ingezet.  

Het plan van aanpak statushouders Senzer dat in 2016 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de 
hierboven genoemde dienstverlening.  

 
Taalcoaching statushouders  
In de praktijk blijkt dat statushouders zich na vestiging in de gemeente langere tijd uitsluitend richten 

op de verplichte inburgering. Het scholingsaanbod waarvan men gebruik maakt is over het algemeen 
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laagintensief: het gaat slechts om enkel dagdelen per week. De rest van de week blijft daarom 
oningevuld. De Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om te integreren en te participeren in 

de Nederlandse samenleving. Het intensief Nederlands leren is daarom erg belangrijk. Echter uit 

eerdere groepsprojecten met statushouders blijkt dat participatief leren motiveert om de Nederlandse 
taal te leren en aan de slag te gaan met toekomstplannen op werkgebied. Daarnaast is het 

waarborgen van de veiligheid en de instructies op de werkplek door middel van de Nederlandse taal 
van groot belang.  

Taalcoaching is bij uitstek ook een instrument dat kan worden ingezet als middel om de verbinding 

tussen de werkzoekende en de werkgever te vereenvoudigen. Immers, werkgevers worden op deze 
wijze ontlast op het laten integreren van de deze doelgroep op de arbeidsmarkt. Derhalve wordt door 

Senzer de aanpak gekozen om statushouders direct op werk (traject) in te zetten en hen daarin te 
begeleiden. Mede gericht op werkvaardigheden, (noodzakelijke) taalvaardigheden en cultuuraspecten.  

 
Begeleiding  
Ervaring leert dat een intensieve ondersteuning en begeleiding van statushouders noodzakelijk is om 

een zo effectieve mogelijke aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt en het onderwijs. Overigens 
dient de begeleiding vanuit het vluchtelingenwerk te worden afgestemd op de begeleiding van Senzer 

en visa versa. Voorkomen moet worden dat de diverse soorten begeleiding contraproductief werken. 
Zij moeten elkaar juist versterken, zodat de statushouder zo snel mogelijk in staat is om op alle 

gebieden zelfredzaam te zijn.  

 
Bemiddeling naar de arbeidsmarkt  
Niet in de laatste plaats blijken statushouders en werkgevers in Nederland elkaar maar moeilijk te 
vinden. Hiervoor zijn diverse oorzaken. Zonder een actieve benadering van werkgevers en een 

intensief ondersteuningsaanbod komt een succesvolle koppeling van vraag en aanbod niet van de 
grond. Een overwegend digitaal georganiseerde dienstverlening waarbij vraag en aanbod aan elkaar 

gekoppeld wordt, blijkt voor deze groep ontoereikend. Het gaat erom dat werkzoekenden en 

werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Werkgevers die statushouders een opstapje willen bieden, 
hebben soms vragen over de vorm van het contract en realiseren zich dat extra begeleiding nodig is. 

Lokaal en regionaal moet duidelijkheid worden geboden wat een werkgever aan begeleiding mag 
verwachten van Senzer, de gemeenten en maatschappelijke organisaties.  

Dit vraagt om de volgende aanvliegroute:  

1) Een scherp beeld krijgen van de expertise en vaardigheden van de statushouder(s) en goede 
ondersteuning in begeleiding bij het vinden van werk. Deze begeleiding, (waar nodig) ook voortzetten 

tijdens een eerste werkperiode.  

2) Vroegtijdig in overleg gaan met werkgevers om hun behoefte scherp in beeld te krijgen, zodat een 
goede match gemaakt kan worden. Daarnaast begeleiding en ondersteuning bieden ter voorbereiding 

en tijdens de eerste fase dat de statushouder bij de werkgever aan de slag gaat;  

3) Het maken van een ‘aanvalsplan’ voor werkgevers, zodat een andere beeldvorming ontstaat ten 

aanzien van statushouders bij potentiële werkgevers.  

 
Mogelijke taalproblemen kunnen worden ondervangen door specifieke taalcoaching in te zetten 

gedurende het re-integratietraject.  
 

Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak  

Senzer pakt 30 % van de statushouders vanaf het eerste moment op in een traject gericht op 
toeleiding naar werk middels intensieve begeleiding gericht op werkvaardigheden, (noodzakelijke) 

taalvaardigheden en cultuuraspecten, en zoekt in de aanpak een sterke verbinding met lokale 
initiatieven. 
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H.4. 

Begrenzing Doelgroep en kwantitatieve gegevens  

 

Wanneer wordt er gesproken van een statushouder? In dit hoofdstuk wordt de definitie van een 
statushouder weergegeven zoals we deze in de Arbeidsmarktregio hanteren.  

 
4.1. Definities doelgroep  

 
Om eenduidig beleid en uitvoering te kunnen bewerkstelligen, is het van belang om allereerst de 

definities helder te hebben. Met het helder maken van de verschillende definities worden ook de 

verschillende doelgroepen duidelijk. De woorden vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en 
statushouder worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze hebben een verschillende betekenis.  

 Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 Een asielzoeker doet een asielaanvraag om toelating als vluchteling en is in afwachting van 

het besluit van Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielaanvragen worden ingediend 

door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om elders 
bescherming of asiel te zoeken. 

 Een vluchteling is een niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond 
van het vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het 

herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke 

overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep. 
 statushouders zijn formeel erkende vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Het 

verzoek tot asiel is ingewilligd. 
 

4.2. Definitie inburgeren 
 

Wanneer je in Nederland woont ben je verplicht in te burgeren. Dat betekent dat je een 

inburgeringsexamen moet afleggen en hiervoor moet slagen. Dit examen moet je binnen 3 jaar 
afleggen (inburgeringstermijn). Verlenging voor analfabeten is mogelijk.  

Na het behalen van het inburgeringsexamen kun je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd 
aanvragen. Vervolgens is het mogelijk om te naturaliseren. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

 Je moet meerderjarig zijn; 
 Je moet de voorafgaande 5 jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond; 

 Je moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; 
 Je moet ingeburgerd zijn; 

 Je moet bereid zijn de verklaring van verbondenheid af te leggen. 
 

Als je de Nederlandse nationaliteit krijgt, wordt je als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie 

personen (BRP). Je kunt dan een Nederlands reisdocument (paspoort of ID-bewijs) aanvragen. 
Indien men door eigen toedoen het inburgeringsexamen niet haalt, kan de statushouder die asiel 

heeft aangevraagd niet naturaliseren. Tevens krijgt hij een boete van DUO. 
 

4.3. Operationele benadering 

 
Bij aanvang (aanvraag uitkering) is de problematiek door de specifieke meldingen via het COA door de 

vluchtelingwerkers doorgaans duidelijk. We weten dus bij de instroom in de uitkering als gevolg van 
de huisvesting in een van de gemeenten in de Arbeidsmarktregio dat het om een statushouder gaat. 

(Met het verwerken van een aanvraag levensonderhoud (uitkering), wordt het invulveld ‘aard verzoek’ 

gevuld met de code F3 Asielzoeker).  
 

4.4. Beleidsmatige benadering 
 

Beleidsmatig dient in het kader van het Plan van Aanpak helder te zijn tot wanneer wij de 
statushouders als een focus-groep zien. 
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Uit navraag bij andere gemeenten, ook via Divosa, betreffende het voeren van een actief beleid op 
statushouders en de codering van statushouders, blijkt dat er geen sprake is van eenduidigheid tussen 

de gemeenten. 

Naar aanleiding van voorgaande is daarom een definitie van de doelgroep statushouders gevormd die 
beleidsmatig de juiste focus aanbrengt en die verder operationeel uitvoerbaar is en daarbij niet 

foutgevoelig is. 
 

In dit plan definiëren we statushouders als volgt: vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen 
worden opgevangen en geregistreerd. Wie na onderzoek van de IND in Nederland mag blijven, 
ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben 
daarmee een status en worden dan statushouders genoemd. Na vijf jaar wordt deze populatie niet 
meer als focusdoelgroep beschouwd, noch beleidsmatig noch operationeel.  
 
4.5. Registratie statushouders 

 

Statushouders krijgen van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) een verblijfscode toegekend. 
Dit wordt de BRP-code genoemd. Het toekennen, wijzigen of vervallen verklaren van het 

verblijfsrecht, en daarmee van de BRP-code, is een bevoegdheid van de IND. De BRP-codes zijn 
gebaseerd op artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000. 

  

Op basis van de definities in onderstaande tabel, presenteren we het actuele aantal 
statushouders in de signaallijsten, zoals in het hierna volgende deel-hoofdstuk.   

Tot wanneer iemand wordt gezien als statushouder in de overzichten is dus afhankelijk van de 
geregistreerde verblijfstatus in BRP en hiermee de Suite (het registratiesysteem van Senzer). Hierbij 

moet rekening worden gehouden met een maximale periode van 5 jaar waarin de statushouder tot de 
focus-doelgroep behoort. 

 

BRP-
code 

Omschrijving  Soort verblijfsvergunning 
 

21 Vw art 8, onder a, vergunning 

regulier bepaalde tijd, arbeid vrij 

Verblijf bij partner of echtgenoot 

(gezinshereniging) 
 

26 Vw art 8, onder c, vergunning asiel 

bepaalde tijd, arbeid vrij 
 

Verblijfsvergunning Asiel voor bepaalde tijd 

31 Vw art 8, onder f en h, in 

procedure voor vergunning art 14 
Vw 

Vreemdeling die met of zonder MVV Nederland 

is ingereisd, een aanvraag om regulier verblijf 
heeft ingediend en die de beslissing op deze 

aanvraag, het bezwaar tegen de afwijzing van 
de aanvraag, of de beslissing op het Hoger 

Beroep in Nederland af mag wachten. 

32 Vw art 8, onder f en h, in 
procedure voor vergunning art 28 

Vw 

Asielzoeker die de beslissing op zijn aanvraag, 
het beroep tegen de afwijzing of de beslissing 

op het Hoger Beroep in Nederland mag 
afwachten 

33  Vw art 8, onder g en h, in 

procedure voortgezet verblijf, 
tijdige aanvraag 

Vreemdeling die tijdig om verlenging van zijn 

verblijfsvergunning heeft gevraagd en/of wel om 
wijziging van de aan hem verleende beperking 

heeft aangevraagd 
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4.6. Kwantitatieve gegevens 
 

4.6.a. ontwikkeling taakstelling huisvesting van statushouders per gemeente naar aantal 

personen in de arbeidsmarktregio 2016-2017 

 

Gemeente  1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 

Asten  20 23 13 10 

Deurne  38 43 25 19 

Geldrop-Mierlo  46 53 30 23 

Gemert-Bakel 35 40 23 18 

Helmond  106 122 69 53 

Laarbeek 26 30 17 13 

Someren  22 26 15 11 

Totaal  293 337 192 147 

 

 

4.6.b . Aantal uitkeringen 

 

Hieronder is de instroom van statushouders weergegeven over de eerste helft 2017. Het aantal 

uitkeringen is per peildatum is 1-7-2017.  
 

Aantal uitkeringen voor de arbeidsmarktregio Helmond de Peel als geheel 

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 5.194 

Waarvan statushouder 843 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 1.039 

Waarvan statushouder 254 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Asten  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 214 

Waarvan statushouder 56 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 45 

Waarvan statushouder 15 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Deurne  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 448 

Waarvan statushouder 109 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 104 

Waarvan statushouder 34 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Geldrop-Mierlo  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 784 

Waarvan statushouder 134 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 137 

Waarvan statushouder 33 
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Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Gemert-Bakel  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 428 

Waarvan statushouder 80 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 92 

Waarvan statushouder 26 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Helmond  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 2.840 

Waarvan statushouder 348 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 564 

Waarvan statushouder 99 

 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Laarbeek  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 248 

Waarvan statushouder 61 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 44 

Waarvan statushouder 21 

 

Aantal uitkeringen van statushouders gemeente Someren  

 1 Januari 2017 tot 1 juli 2017 

Aantal uitkeringen 232 

Waarvan statushouder 55 

Aantal ingestroomde personen met recht op bijstand 53 

Waarvan statushouder 26 

 

4.6.c. Aantal uitkeringen van statushouders die volledig uitgestroomd zijn naar werk en 

opleiding 2016 – 2017  

 

Gemeente  2016 2017 t/m juli 

Asten  0 2 

Deurne  1 0 

Geldrop-Mierlo  0 4 

Gemert-Bakel 2 0 

Helmond  5 6 

Laarbeek 1 0 

Someren  1 0 

Totaal  10 12 
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4.6.d. Aantal uitkeringsdossiers van statushouders met parttime inkomsten  

(peildatum 1 september 2017) 

 

 

Gemeente 2017 

Asten  1 

Deurne  0 

Geldrop-Mierlo  4 

Gemert-Bakel 3 

Helmond  7 

Laarbeek 2 

Someren  1 

Totaal  18 

 

 

4.6.e. afkomst statushouders  

 

Van het totaal aantal uitkeringsgerechtigde statushouders uit alle zeven gemeenten is 55% van 
Syrische afkomst. 20% van de statushouders heeft de Eritrese nationaliteit.   

Uit cijfers van Pharos (2017) blijkt dat in 2016 34% van de ingestroomde asielzoekers uit Syrië 
afkomstig was en 9% uit Eritrea. Cijfers met betrekking tot het aandeel gehuisveste statushouders in 

Nederland naar afkomst zijn nog niet beschikbaar. 

 
In onderstaande tabel wordt de afkomst van de statushouders in personen voor de arbeidsmarktregio 

op peildatum 1 juli 2017 weergegeven:  
 

Jaar  Syrië Eritrea  Irak  Iran  Somalië  Afghanistan  

2013 6 3 2 9 7 2 

2014 88 22 6 10 10 8 

2015 146 79 2 3 5 4 

2016 250 90 19 1 3 4 

2017 117 30 10 7 4 6 

Totaal  607 224 39 30 29 24 
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H.5. 

Het Primaire Proces;  dienstverlening aan statushouders ‘van AZC naar 

werk’ 

 

5.1. De drie fasen structuur  
 

We gaan bij de dienstverlening aan statushouders uit van een drie-fasen structuur: 
 

1. De Aanloop; dit is de fase waarin het COA actief is in het AZC met voorinburgering en 

diagnose. Gedurende deze periode wordt wel al contact gelegd met het Werkbedrijf en 
vindt de eerste informatie-uitwisseling plaats.  

2. De Landing; in deze fase wordt de statushouder gehuisvest en ligt het accent op 

wegwijs raken en maatschappelijke integratie. Vooral vluchtelingwerkers zijn in deze 
periode actief met het inbedden in allerlei regelingen waaronder het aanvragen van de 

uitkering en een eerste screening. Het Participatieverklaring-traject start. In deze eerste 
periode ziet Senzer het als taak er mede voor te zorgen dat de statushouder 

maatschappelijk gaat deelnemen in vrijwilligerswerk of in lokale projecten, zoals het 
Stadsleerbedrijf in Helmond en vergelijkbaar. Gedurende de eerste drie maanden heeft 

het gezien alle turbulentie voor de statushouder nog geen zin het traject naar werk of 

intensief verdiepend onderzoek op te starten. Statushouders die willen gaan studeren 
(met studiefinanciering) worden met voorrang opgepakt. Zij stromen mogelijk ook snel uit 

de uitkering.  
3. De Weg naar Werk; na drie maanden wordt de eerste diagnose/screening met het oog 

op de verdere arbeidstoeleiding afgerond. De maatschappelijke integratie is op gang 

gebracht, de inburgering is gestart of op zijn minst voorbereid en de Participatiecoach 
statushouders heeft een eerste meer gefundeerde indruk van de talenten van de 

statushouder mede gebaseerd op de informatie van het COA, de samenwerking met de 
vluchtelingenwerkers en andere ketenpartners.  

 
 
Schematische weergave primaire proces:  
 

1 De Aanloop 

Indicatie duur < 6 
maanden   

De activiteiten vinden plaats in het COA en bestaan uit 

voorinburgering, diagnose en begeleiding. In deze fase wordt de 

communicatie met het Werkbedrijf op gang gebracht.  

 

2 De Landing 

Indicatie duur 3 
maanden  
 

Dit is de fase direct aansluitend op de vestiging in de gemeente. 

Vluchtelingenwerk is in deze fase druk met veel en uiteenlopend 

regelwerk. Voor Senzer bestaan de werkzaamheden uit de 

toekenning van de uitkering, het afronden van de eerste diagnose en 

het bevorderen van maatschappelijke activiteiten.  

3 De Weg naar werk  

 

Er vindt verdere uitwerking en uitvoering plaats van het trajectplan. 

Het traject kan bestaan uit verdiepend onderzoek, taalwerkstages, 

plaatsing in de leerlijnen van Senzer en actieve bemiddeling naar 

werk.  
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5.1.1. Fase de Aanloop 

 
In aansluiting op de dienstverlening van het COA wordt arbeidsmarktrelevante informatie verzameld 
die door het COA ontsloten wordt via TVS (klantvolgsysteem COA).  

De PC Statushouder wordt tevens direct in verbinding gebracht met de casemanager van het COA, 
zodra bekend is dat de statushouder gekoppeld is aan een gemeente. De statushouder en zijn 

casemanager bij het COA weet dan al in het AZC met wie hij te maken krijgt bij Senzer. Ook kan 

digitaal al informatie over de dienstverlening ter beschikking worden gesteld aan de statushouder in 
het AZC. Er gaat een algemene informatiebrief naar de statushouder in het AZC, via de casemanager 

daar.  
Betere afstemming met de vluchtelingenwerkers in de regio is vervolgens mogelijk via korte lijnen. 

Het gebiedsgericht werken binnen Senzer sluit hierbij aan.  

Hiermee wordt tevens een snellere screening op uitstroom naar studie mogelijk door de PC 
statushouders.   

Ook is meer  beïnvloeding mogelijk van keuze voor een inburgeringsaanbieder door vroegtijdig 
contact met casemanager COA en statushouder.  Zie bijlage 1.  

In de arbeidsmarktregio Helmond de Peel bevindt zich geen AZC waarmee vaste afspraken gemaakt 
kunnen worden. Wel koppelt het COA in eerste aanleg een statushouder aan een arbeidsmarktregio 

en vervolgens wordt zo mogelijk de statushouder in een AZC geplaatst wat zo dicht mogelijk bij de 

arbeidsmarktregio ligt. Statushouders in onze Arbeidsmarktregio komen veelal uit AZC’s  in Overloon, 
Venraij, Sweikhuizen, Weert en Baexem. Maar verder weg komt ook regelmatig voor.  
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5.1.2. Fase de Landing 

 
Deze fase omvat doorgaans de eerste drie maanden van bewoning in de nieuwe gemeente. Naast de 

huisvestingsfunctionaris van de Gemeente is het vooral de vluchtelingwerker die aan zet is.  

Concrete taken voor vluchtelingwerk zijn: 
- Aanvragen uitkering 

- Inschrijving UWV 
- Aanmelding onderwijs evt. kinderen 

- Begeleiden aanmelden inburgering en aanvragen lening bij DUO 
- Start programma maatschappelijke begeleiding c.q. participatieverklaring 

- Aanvragen bijzondere bijstand voor inrichtingskosten 

- Aanmelden (collectieve) ziektekostenverzekering. 
- Huurovereenkomst in orde maken 

- Verzekeringen afsluiten 
- Huisarts, tandarts regelen 

- Toeslagen aanvragen 

- Etc. 
 

   Voor de PC statushouders liggen er in deze periode drie hoofdtaken: 
 

A. Het afronden van de eerste screening op basis van een viertal bronnen: 
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B. Het mede in overleg met andere partijen zorgdragen voor het inzetten in maatschappelijke 
activiteiten (beleidsuitgangspunt Tegenprestatie) aansluitend op lokale initiatieven en lokaal 

aanbod. De inzet in maatschappelijke activiteiten kan gehandhaafd worden totdat een 

vervolgstap gezet kan worden en dus langer voortduren dan drie maanden. 
C. Indien de statushouder wil gaan studeren wordt direct de begeleiding opgepakt. Eventueel 

vindt uitstroom met studiefinanciering plaats. Waar nodig vindt afstemming met het UAF 
plaats. Het UAF begeleidt en ondersteunt studenten bij een WO, HBO en ook steeds meer bij 

MBO-opleidingen. In bijlage 4 is een schets opgenomen van het begeleidingstraject van het 
UAF. Er is binnen deze arbeidsmarktregio nog geen samenwerkingsconvenant met het UAF, 

maar op casusniveau wordt er wel samengewerkt.  

 
5.I.3. Het databuffet voor de Participatiecoach statushouders  

 
Gedurende de landingsfase met daarin de screening maakt de Participatiecoach statushouders gebruik 

van een aanzienlijk ‘databuffet’ met raadpleging van de volgende digitale informatiebronnen: 

- GWS/Suite: voor basisgegevens het registratiesysteem van Senzer  
- sZebra van Matchcare: als diagnosetool van Senzer 

- TVS: het klantvolgsysteem van het COA 
- ISI: het portaal inburgering van DUO 

- Vreemdelingenketen/BVV:  van de IND (nog niet aangesloten)  
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5.1.4. Fase de Weg naar Werk  
 

 
Het traject naar werk kan tal van activiteiten bevatten waaronder de belangrijkste hieronder 

getypeerd worden met de aantekening dat maatwerk altijd mogelijk is.  
 

Inzet van verdiepend onderzoek 
Senzer heeft mogelijkheden voor verdiepend onderzoek. Deze is optioneel en in te zetten met een 

gerichte vraagstelling met betrekking tot de arbeidsmarkttoeleiding. Het verdiepend onderzoek kan 

uiteenlopende werkvormen hebben zoals assessment, testen of loonwaardemeting. Er is een 
dedicated Participatiecoach verdiepende diagnose voor statushouders. Momenteel vindt de 

voorbereiding plaats voor het gebruik van een extra diagnose instrument PPS-V. Zie verder Hoofdstuk 
9.1. Verdiepend onderzoek wordt doorgaans ingezet door de PC statushouders enige tijd na de 

screening.  

 
Inschakeling Participatiecoach werk  
Gedurende of uiterlijk op het einde van de toeleidingfase vindt een warme overdacht plaats naar de 
PC werk die actief de arbeidsmarkt benadert. In eerste instantie loopt het contact via een van de 

dedicated Participatiecoaches Werk, maar in principe kunnen alle PC’s Werk worden ingezet op 
statushouders.   

Bij de overdracht dient de Participatiecoach Statushouders de gebruikelijke klantinformatie actueel 

beschikbaar te hebben. Voor statushouders zijn er enkele specifieke aandachtspunten. Deze 
aandachtspunten zijn door de dedicated Participatiecoaches Werk en Participatiecoaches 

Statushouders samengesteld; 
- Taalniveau (basale taalvaardigheden) 

- Stand van zaken inburgering 

- Diplomawaardering  
- Beschikbaarheid i.v.m. andere verplichtingen (zoals inburgering en kinderopvang) 

- Stand van zaken gezinshereniging 
- Verwachtingenmanagement (wet- en regelgeving, functie en inkomen) 

 
Er dient sprake te zijn van een warme overdracht waarbij de klantinformatie zo volledig en actueel 

mogelijk is. De Participatiecoach Statushouders neemt voor het voornemen tot overdragen contact 
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met de dedicated Participatiecoach Werk. Samen wordt dan overlegd of een overleg met de 
statushouder erbij nodig is 

 

Inzet van taalwerkstages 
We onderscheiden hiervoor twee varianten t.w. de interne taalwerkstage binnen Senzer met extra taal 

coaching en de externe taalwerkstage bij een individuele reguliere werkgever. Indien de 
werkzoekende statushouder met een taalwerkstage plaatsbaar is in een van de leerwerklijnen van 

Senzer vindt er extra groepsgerichte taal coaching plaats. Indien de werkzoekende statushouder een 

specifieke beroepsweg (bijvoorbeeld tandtechnicus of kapper) volgt wordt een taalwerkstage ingezet 
bij een werkgever met een specifieke arbeidsmogelijkheid. In dat geval is taal coaching op maat 

mogelijk. Een taalwerkstage duurt in beginsel drie tot zes maanden en geschiedt met behoud van 
uitkering en in combinatie met de inburgering. Daarom zal het meestal gaan om een beperkt aantal 

dagen (doorgaans 2) per week. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van de voortgang. 
 

Interne (taal) (werk) stages binnen Senzer  Externe (taal) (werk)stages  

a. Stages binnen de leerlijnen van Senzer 

gericht op het ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden, aangevuld 

met extra taal-coaching zonder directe 
uitstroomdoelstelling. Voor een periode 

van 3 maanden met optie op verlenging 

Werkstage bij een reguliere werkgever gericht op 

uitstroom met optioneel extra taal-coaching. 
Gedurende een periode van 3 maanden met 

optie op verlenging.  

b. Werkstages binnen de leerlijnen van 
Senzer gericht op uitstroom met 

optioneel extra taal-coaching. Voor een 
periode van 3 maanden met een optie op 

verlenging.  

 
 

Uitstroom dan wel overdracht Maatschappelijke Deelname  
Bij succesvolle plaatsing en uitstroom worden de activiteiten behoudens nazorg door de 

Participatiecoach Werk beëindigd. Is uitstroom na verloop van tijd niet te realiseren dan vindt 

overdracht plaats naar een Participatiecoach  Maatschappelijke Deelname die de opdracht heeft waar 
mogelijk de werkzoekende statushouder actief en bij voorkeur blijvend aan een maatschappelijke 

activiteit te laten deelnemen. 

 
5.2.  Inzet van taalwerkstages, nadere uitwerking 

 
Er zijn twee varianten taalwerkstages. Dit zijn de interne (taal)(werk)stage binnen Senzer met extra 

taal-coaching en de externe (taal)werkstage bij een individuele reguliere werkgever. Op de invulling 

van de interne taalwerkstage binnen Senzer wordt in het hoofdstuk hieronder ingegaan. 
 

5.2.1. Interne (taal) werkstages 
 

Er is binnen het bedrijfsonderdeel Groepsdetacheringen en Participatie van Senzer sprake van twee 

soorten leerwerk-activiteiten. Dit zijn de Stages en de Werkstages. Voor statushouders voegen we in 
de stage en optioneel in de werkstages extra taal-coaching toe. Daarom spreken we voor 

statushouders van ‘Taalwerkstages’.  
 

Stages zijn gericht op het opdoen van werkervaring zonder dat dit gericht is op het uitstromen naar 

betaald werk. Er is sprake van specifieke begeleiding waarbij geen hoge instroomeisen gelden. Na de 
afronding van de stage bij voldoende werknemersvaardigheden kunnen statushouders doorstromen 

naar een Werkstage.  
Statushouders zullen starten binnen een stage en in een groep werkzaamheden verrichten waarbij de 

focus ligt op het verkrijgen van werknemersvaardigheden. Statushouders die al een maatschappelijke 
activiteit hebben gevolgd, hebben hier al ervaring mee. Zij kunnen mogelijk direct in een Werkstage 

worden geplaatst. Het uitgangspunt bij de stage is het spreken van de Nederlandse taal op de 

werkvloer. De stages worden gecombineerd met taal-coaching op de werkvloer. Hierbij leren 
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statushouders de echte werkvloertaal. De taallessen worden gecombineerd met trainingen ter 
voorbereiding op betaald werk in Nederland.  

Taal-coaching op de werkstage wordt in tegenstelling tot de stage optioneel aangeboden. 

 
De werkstage is in een grotere mate gericht op uitstroom naar werk. 

 
5.2.2.  Stages ‘project groepswerk’  

 

 
De invulling van de stageplaatsen wordt projectmatig ingevuld met het project ‘Groepswerk’. Hierbij 

zijn een aantal concrete plekken binnen Senzer aangewezen.  

 

Schema beschikbare stageplekken binnen Senzer voor Statushouders (indicatief): 

 

Leerlijn  Omschrijving Aantal 

plekken  

Groen Deurne doet ‘t  8  

 Gemert Project kasteel 

en visvijver 

8  

 Geldrop-Mierlo (Groen) 4  

VAL Dorel  12  

Food, Montgomeryplein Food/Participatiepoort  6  

 Schoonmaak  4  

Detailhandel ’t Goed Geldrop Mierlo  4  

Facilitair Klok en Peel  8 

 

Werkwijze statushouders plaatsen op stages: 
 

selectie              voorlichtingsbijeenkomst               nabespreking              plaatsing 
 

Plaatsing op de Stages en Werkstages is primair de verantwoordelijkheid van de Participatiecoach 
Werk.  Statushouders die een duaal traject volgen of een BBL leerweg blijven in het bestand van de  
Participatiecoaches Statushouders.                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
De individuele begeleiding van statushouders op de stageplaatsen wordt verzorgd door 

Participatiecoaches Werk van Senzer. De functionele begeleiding geschiedt door de Werkleiders. 
Indien sprake is van een voorafgaande voorlichtingsbijeenkomst, zal de dedicated Participatiecoach 

Werk deze organiseren. Statushouders kunnen voor de bemiddeling naar betaald werk in beginsel 

door alle Participatiecoaches Werk begeleid worden. Mochten er te veel belemmeringen optreden dan 
kan er teruggevallen worden op de specifieke deskundigheid van en begeleiding door de 

Participatiecoach Statushouders.  
 

De dedicated PCs Werk hebben een coördinerende rol rond de plaatsing op de stages genoemd in het 

schema. Dat wil zeggen dat zij samen met de werkleider de bezetting van de stageplaatsen monitoren 
en voldoende kandidaten werven voor de diverse plaatsen.  

 
Na de selectie van potentiële kandidaten voor een interne stage wordt er bijvoorbeeld een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de aspirant-deelnemers. De voorlichtingsbijeenkomst bestaat 
uit een groepsbijeenkomst op de werkplek. Er wordt een rondleiding gegeven door de Werkleider 

waarbij vragen worden beantwoord. Bij de voorlichtingsbijeenkomst is zo nodig de 

Praktijkondersteuner (begeleider vanuit de doelgroep zie H. 9.2.) aanwezig. 
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De dedicated Participatiecoaches werk evenals de Participatiecoaches statushouders zijn aanwezig 
voor informatie en advies. De Participatiecoaches statushouders kunnen eventueel van daaruit de 

dienstverlening overnemen als blijkt dat er te veel belemmeringen zijn.  

            
Tijdens het individuele gesprek met de Participatiecoach werk en de Werkleider wordt nogmaals de 

beschikbaarheid besproken. Daarbij wordt ook de motivatie besproken en worden de verwachtingen 
gemanaged. Indien uit het gesprek blijkt dat de statushouder geplaatst kan worden, wordt hij 

geïnformeerd over de plaatsing.  

 
De bemiddeling naar betaald werk is prioritair boven het belang van een succesvolle afronding van 
een stage.  
De werkleiding Werk & Participatie van Senzer verzorgt de functionele begeleiding van de 

statushouders op de werkvloer. Voor de werkleiding Werk & Participatie gelden nadere instructies in 
het werken met statushouders. Zij dienen rekening te houden met het feit dat de verschillen in taal en 

cultuur zorgen voor andere werknemersvaardigheden. Het gaat dan om de volgende vaardigheden: 

- Hoe werk je in een groep 
- Zorg dat je op tijd komt 

- Hoe ga je om met je werkgever 
- Wat doe je als je een vraag of probleem hebt 

- Verwachtingenmanagement 

 
Deze vaardigheden worden aan de statushouders getraind in combinatie met de taal coaching. Echter, 

op de werkvloer is het ook van belang dat de werkleider hierop kan sturen. Voor de werkleiders wordt 
er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Hierin worden verschillende zaken besproken die van 

belang zijn voor het werken met statushouders. Ook komt een statushouder iets over zijn situatie, 
gerelateerd aan werk, vertellen.  

 

 

Taakverdeling ten aanzien van de stages  

 

 

Participatiecoach werk  - Toeleiding naar de stageplaatsen 
- Begeleiding van de statushouder m.n. 

voorbereiden op uitstroom 

- Bemiddelen naar betaald werk  

Dedicated Participatiecoach Werk - Coördineren van de gang van zaken op 

een van de projecten 

Participatiecoach statushouders - Toeleiding naar de stage  
- Opvang en vervolg bij uitval 

Werkleider  - Functionele begeleiding op de werkvloer 

Teamleider Arbeidsintegratie  - Aansturen Participatiecoaches 

Coördinator dienstverlening statushouders  - Mede faciliteren 

- Knelpunten signaleren en evt. oplossen  

- Voortgang monitoren 

 

 

5.2.3. externe stages  
 
Een (taal) werkstage is ook mogelijk in het reguliere bedrijfsleven. Met name indien de statushouder 
een specifiek beroepstraject volgt (waartoe hij ook reële kansen heeft) en wat niet binnen de 

leerlijnen van Senzer is te realiseren. Plaatsing op externe stages is eveneens primair de taak voor de 

Participatiecoach Werk. 
Indien het noodzakelijk en te realiseren is behoort individuele taal-coaching op de werkvloer tot de 

mogelijkheden.  
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5.2.4. extra de Praktijkondersteuner  

 
Gezocht wordt naar mogelijkheden een of twee (parttime) medewerkers uit de doelgroep in te 
schakelen om de afstand tussen statushouder en begeleider te verkleinen. We noemen deze 

functionaris de praktijkondersteuner. Een nadere uitwerking is opgenomen in H.9.2.  
 

5.2.5. extra taalcoaching  

 
In de praktijk blijkt dat statushouders zich na vestiging in de gemeente langere tijd uitsluitend richten 

op de verplichte inburgering. Het scholingsaanbod waarvan men gebruik maakt is over het algemeen 
laagintensief: het gaat om slechts enkele dagdelen per week. De rest van de week blijft daardoor 

oningevuld. De Nederlandse taal leren is een belangrijke voorwaarde om te integreren en te 

participeren in de Nederlandse samenleving.  
Het intensiever leren van het Nederlands is daarom erg belangrijk. Uit eerdere groepsprojecten met 

statushouders blijkt dat participatief leren motiveert om de Nederlandse taal te leren en aan de slag te 
gaan met toekomstplannen op werkgebied. Daarnaast is het waarborgen van de veiligheid en de 

instructies op de werkplek door middel van de Nederlandse taal van groot belang. 
Voor de interne taal(werk)stages is gekozen voor taalles in combinatie met de werkzaamheden. De 

taalles, te geven door een taaldocent, vindt plaats in een aparte ruimte die hiervoor beschikbaar wordt 

gesteld door Senzer. Het gaat dan om 2 uur taalles per groep per week.  
Het begrip ‘taalles’ dient breed te worden geïnterpreteerd. Van de taalaanbieder wordt verwacht dat 

deze meedenkt in ontwikkelingen en innovatieve concepten op basis van co-creatie mede ontwikkeld. 
Zoals eerder aangegeven worden de taallessen mede ingevuld als een training 

werknemersvaardigheden.  
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H.6. 
Ontwikkelingen per Gemeente  
 

Hieronder volgt een korte schets van initiatieven per gemeente. Het overzicht is verre van volledig.  
 

6.1. Asten 

 
Asten en Someren trekken samen op met betrekking tot de begeleiding van statushouders. Het 

vluchtelingwerk is ondergebracht bij Onis. Er is een goede samenwerking tussen vluchtelingenwerk 
van Onis  en Senzer. Dit komt tot uitdrukking in onder meer een goede afstemming over het traject, 

gezamenlijke invulling van projecten.  

 
In Asten en Someren is ook het initiatief ontstaan voor het glastuinbouwproject waarin statushouders 

betaald werk in het vooruitzicht wordt gesteld na een korte proefperiode. Hierbij is ook het LTO als 
brancheorganisatie betrokken.  

 
6.2  Deurne 

 

Deurne heeft extra geïnvesteerd met het Project Deurne Schoon, met het aantrekken van twee extra 
consulenten. Statushouders ruimen het zwerfvuil op aangevuld met extra taalcoaching. Inmiddels is 

de eerste groep statushouders doorgeplaatst op een stage of proefplaatsing.  
 

6.3  Geldrop-Mierlo 

 
Geldrop Mierlo zet zwaar in op de maatschappelijke begeleiding. Binnen het Centrum voor 

Maatschappelijke Deelname (als onderdeel van de Gemeente) is een extra consulent aangesteld voor 
statushouders. Bijzonder is daarbij dat ook ‘outreachend’ wordt gewerkt ten behoeve van 

statushouders die onder de radar dreigen te verdwijnen. Geldrop is voornemens op korte termijn te 
starten met een programma van groepsgerichte begeleiding waarbij ook de weg naar werk aan de 

orde komt. LEV en Senzer werken samen aan de opzet.  

 
6.4. Gemert-Bakel 

 
In Gemert-Bakel is al langere tijd een van de participatiecoaches zeer actief met de begeleiding van 

statushouders. Een van de participatiecoaches heeft zich daar met extra inzet op de doelgroep 

gestort. Er zijn ook verschillende initiatieven met een groepsgewijze aanpak afgesloten en nog 
lopende.   

 
6.5. Helmond 

 

Helmond investeert vooral in het Stadsleerbedrijf als laagdrempelige voorziening voor bevordering van 
sociale participatie. In het Stadsleerbedrijf worden op laag niveau sociale vaardigheden, zgn. ‘soft-

skills’,  aangeleerd. Dit wordt bekrachtigd met een certificaat van deelname. In feite vindt alle sociale 
activering van statushouders plaats binnen het Stadsleerbedrijf. Er zijn twee groepsactiviteiten; een 

strijkdienst met extra taal-coaching (lopende) en een klussenproject met extra taal-coaching 
(gepland). Daarnaast zijn er tal van statushouders op individuele plaatsen werkzaam zoals 

hulpconciërge, medewerker sociale supermarkt, wijkhuisbeheerder enz. Van hieruit kunnen ze 

doorstromen naar de in het vorige hoofdstuk beschreven werkstages.  
 

6.6. Laarbeek 
 

In Laarbeek is het vluchtelingenwerk ondergebracht bij Vierbinden. Er is een nauwe samenwerking 

tussen de participatiecoach van Senzer en de twee vluchtelingwerkers van Vierbinden.  
Taal is de basis om te participeren in onze samenleving. Daarom is de Kledingbank gestart met het 

geven van taallessen aan laaggeletterden en anderstaligen. De Taalvrijwilligers van onze Kledingbank 
begeleiden de cursisten op hun eigen niveau. Stichting Kleding Laarbeek heeft zich aangesloten bij de 
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Landelijke Organisatie ‘Het Begint met Taal’. Ook is er een Taalcafé waaraan statushouders kunnen 
deelnemen,  

 

6.7. Someren 
 

Someren heeft de krachten gebundeld met Asten. Zie hierboven. Someren heeft bijvoorbeeld 
maatschappelijke initiatieven ontwikkeld zoals het pleinonderhoud van autochtone bewoners samen 

met jonge statushouders in Someren-eind. 
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H.7. 

Knelpunten in de praktijk   

  

Inmiddels is bijna twee jaar ervaring opgedaan in de arbeidstoeleiding van statushouders vanuit een 

planmatige benadering. Deze ervaring brengt diverse tekortkomingen in de infrastructuur aan het 

licht. Deze knelpunten kunnen helaas vaak niet regionaal of lokaal worden opgelost en zullen in de 
nieuwe kabinetsperiode zeker aandacht krijgen. Er vindt momenteel een stevige lobby plaats om de 

regie op de inburgering weer terug te brengen naar de gemeenten.  
Recent is de dienstverlening van Gemeenten gemonitord door het Verweij Jonker Instituut en het 

Kennisplatform Integratie en Samenleving. Zie www.kis.nl. In bijlage 3 zijn in een infographic de 
belangrijkste conclusies en feiten weergegeven.  

 

Het streven van Senzer en Divosa is het accent te leggen bij kansen en niet bij belemmeringen. 
Anderzijds moet de tegenstribbelende werkelijkheid wel onder ogen worden gezien. In dit hoofdstuk 

worden de belangrijkste knelpunten in de arbeidstoeleiding van statushouders op een rijtje gezet. 
Waar mogelijk zijn enkele regionale oplossingsrichtingen genoemd.  

 

7.1. ‘Taal, taal en nog eens taal’ 

 

Uit alle ervaringsgegevens en projectevaluaties komt naar voren dat het inburgeringsprogramma ’sec’, 

te weinig taalonderwijs oplevert. Een tweede ervaringsgegeven is dat het taalonderwijs in de 
inburgering te ver afstaat van de praktijk van de werkvloer.  

Regio: Zoals uit de eerdere hoofdstukken blijkt wordt door Gemeenten in de regio en Senzer extra 
taalcapaciteit ingezet. De extra taal-coaching is praktisch op werk en samenwerking gericht.  
 

7.2. Hoge caseloads bij de participatiecoaches statushouders 

 

De verminderde instroom heeft nog niet tot aanzienlijke verlaging van de caseloads geleid bij de 

Participatiecoaches Statushouders die het eerste stuk van het traject voor hun rekening nemen.  
De hoge werkdruk veroorzaakt door veel complexiteit op casusniveau en veel 

afstemmingsproblematiek met andere spelers in- en extern vertraagt de overdracht naar de 
Participatiecoaches Werk. Ter vergelijking Gemeente Amsterdam hanteert voor medewerkers met een 

vergelijkbaar takenpakket een caseload van 50 statushouders. Bij Senzer ligt deze momenteel 
minimaal op het dubbele of nog meer. 

Als  gevolg van de verminderde instroom zal de caseload nog wel afnemen. Er zijn echter ook taken 
bijgekomen zoals de screening, de participatieverklaring en de afstemming met vluchtelingenwerk. Er 
zal de komende periode binnen de nieuwe managementstructuur van Senzer extra aandacht worden 
geschonken aan de doorstroming naar de Participatiecoaches werk. Over de overdracht heeft met de 
uitvoerende medewerkers al uitwisseling plaatsgevonden.  
 

7.3 Beschikbaarheid voor werk en stage 

 

Gedurende de inburgeringsperiode is werk en inburgering niet eenvoudig op elkaar af te stemmen. De 

meeste statushouders volgen inburgering op drie dagdelen per week, meestal overdag. Betaald werk 
en stage zijn dan lastig te combineren waarbij ook de lesroosters vaak per kwartaal weer wijzigen. 

In de regio heeft het ROC haar medewerking verleent door het instellen van een avondgroep. De 
plaatsing van kandidaten in deze avondgroep geschiedt in overleg met de Participatiecoaches van 
Senzer.  
De beste oplossing is een versnelde inburgering, bijvoorbeeld binnen een half jaar aaneengesloten. 
Deze is echter gezien allerlei landelijke regelgeving moeilijk te realiseren. Niettemin zal hier wel nader 
onderzoek naar plaatsvinden. Zie H. 9.4.  
 

 
 

http://www.kis.nl/
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7.4. Vervoersproblematiek naar werk en stage  

 

Statushouders zijn beperkt in hun mobiliteit. Ze hebben weinig ‘verkeerservaring’ en zijn onbekend 
met onze fietscultuur. Ze beschikken vaak over een rijbewijs wat niet geldig is in Nederland terwijl er 

weinig mogelijkheden zijn (taal en financiële middelen) om snel een Europees rijbewijs te halen. Zeker 

wanneer een werkgever of stageadres buiten de bebouwde kom is gelegen of de werktijden niet 
gangbaar zijn stuiten we op vervoersproblemen. 

Het is al enkele keren voorgekomen dat een statushouder zonder geldig rijbewijs naar zijn werk ging.  
Indien noodzakelijk bij stages, proefplaatsingen en de eerste periode van een nieuw dienstverband 
wordt er door Senzer taxivervoer ingezet. Indien er structureel bij een dienstverband sprake is van 
een moeilijk te overbruggen woon-werkafstand zien we het verstrekken van een elektrische fiets als 
goedkoopst adequate oplossing.  
De Peelgemeenten overwegen bij een afstand van minder dan 10 km. naar het inburgeringsinstituut 
een fiets te verstrekken. Hierbij wordt mede overwogen dat de inburgeraars onvoldoende middelen 
hebben om een reservering te treffen.  
 

7.5. Verwachtingenmanagement 

 
Alle betrokkenen willen de statushouder ‘snel aan het werk’, maar men is zich er niet altijd van bewust 

dat het behalen van een Nederlandse startkwalificatie hiervoor de beste kansen biedt. Het is 
belangrijk dat de statushouders voldoende gelegenheid krijgen om te begrijpen wat realistische 

beroepsmogelijkheden zijn en welke opleidingen daarvoor nodig zijn. Dat dient al te beginnen in het 

AZC. Alleen zo kunnen wij en zij een gefundeerde en gemotiveerde keuze maken. Daarnaast dienen 
ze ook te begrijpen dat het starten in een maatschappelijke activiteit of werkstage een gefundeerde 

basis legt voor het werken in Nederland. Duale trajecten, waarin werken en leren gecombineerd 
worden, lijken het best tegemoet te komen aan de wens van statushouders om snel aan de slag te 

gaan. Dit blijkt uit recent onderzoek naar integratiekansen van Eritrese vluchtelingen door 

‘Kennisplatform Integratie & Samenleving en Verwey-Jonker Instituut (2017).  
 
Statushouders zelf willen nog wel eens (te) optimistisch zijn over de mogelijkheden om alhier het 
oude beroep uit hun thuisland weer op te pakken. Helaas komen ze er dan toch vaak achter dat het 

een lange en onbegaanbare weg is om te volgen.  
 

Veel jongeren hebben de wens te gaan studeren. Voor de 30-minners is dit zo mogelijk te realiseren 

met studiefinanciering (WSF). Bij de ‘oudere jongeren’ speelt dat een studie niet via de WSF kan of 
een langdurige uitkeringsrelatie de kosten erg verhoogt. Er is tot nu toe bewust geen beleid ‘gemaakt’ 

over studeren met behoud van uitkering en structurele afspraken te maken met het UAF. In 
voorkomende gevallen is een maatwerkoplossing gekozen.  

 

Werkgevers hebben vaak een te optimistisch beeld omtrent de inzetbaarheid. Ze onderschatten het 
taalprobleem, overschatten de beroepsvaardigheden, realiseren zich niet de bijkomende problemen 

van gezinshereniging en het rekening moeten houden met de inburgeringsplicht. 
 

In het overleg met alle betrokkenen wordt het ‘verwachtingen managen’ veelvuldig geagendeerd. Met 
het COA, met vluchtelingenwerkers en zeker ook de vele daar aan gelieerde vrijwilligers, met 
werkgevers, met resultaatgerichte managers, met werkgevers en last but not least de statushouder 
zelf. Er zijn immers markante verschillen met de vaak aangehaalde arbeidsmigranten uit Polen en 
vergelijkbaar.  
 
Van verschillende zijden is aangedrongen te streven naar een convenant met  het UAF waarin ook het 
te voeren beleid is vastgelegd. Zie ook H.9. 6. 
 
7.6. Beloningseffect  parttime werk  
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De grootste kansen op volledige uitstroom door betaald werk ontstaan op het einde van de 
inburgeringsperiode. Tot die tijd is de statushouder vaak beperkt inzetbaar en weinig flexibel vanwege 

de inburgeringsverplichtingen, inmiddels inclusief de verplichte deelname aan het 

Participatieverklaringstraject. In de periode daarvoor kan de statushouder zijn inkomsten laten 
verrekenen met de uitkering. Er is een korte periode van inkomensvrijlating (half jaar) mogelijk maar 

voor het overige is er geen bonus i.v.m. de inzet.  
Er zijn weinig mogelijkheden hierin te voorzien met lokaal afwijkingsbeleid waarbij bovendien het 
gelijkheidsbeginsel met andere werkzoekenden een rol speelt. Al worden deze werkzoekenden niet 
beperkt door de inburgeringsplicht.  
 

7.7. Cultuuraspecten  
 

Culturele verschillen tussen Nederland en het land van herkomst kunnen een belemmering vormen 

voor werk en participatie. Dit betreft bijvoorbeeld sociale omgangsvormen zoals het op tijd komen, of 
de rol die werk inneemt in het leven. De mate waarin culturele verschillen een rol spelen, is sterk 

afhankelijk van het herkomstland.  
Statushouders ontberen relevante sociale netwerken die hen kunnen ondersteunen bij het vinden van 

werk en het wegwijs worden in de samenleving.  
(Psychische) gezondheidsproblemen kunnen een belemmering vormen voor het vinden van werk en 

participatie. Het is in de eigen cultuur vaak niet aan de orde om psychische klachten te onderkennen; 

ze bestaan gewoonweg niet.  
Tenslotte doet zich het fenomeen voor dat statushouders het begrip ‘vrijwilligerswerk’ moeilijk kunnen 

plaatsen. Vrijwilligerswerk is in belangrijke mate een typisch Nederlands verschijnsel.  
Vooral in de maatschappelijke begeleiding wordt in de regio aandacht besteed aan cultuuraspecten 
bijvoorbeeld in de vorm van een workshop in het kader van het Participatieverklaringstraject. Verder 
zal er vanaf het begin duidelijk moeten worden gemaakt dat in de arbeidsmarktregio de gemeenten 
een eenduidig tegenprestatie- beleid voeren.  
 
7.8.  ‘Broodbaan of droombaan’ 

Statushouders komen veelal in flex-, kortdurende banen en dreigen daarmee ‘draaideurklanten’ in de  
sociale zekerheid te worden. Veel statushouders zijn net voorbij de onderwijsplicht en hebben geen 

geschikte arbeidskwalificaties. Nu komen ze vaak in weinig gestructureerd trajecten die hen niet helpt 
en de Nederlandse samenleving op den duur ook niet. Veelal wordt er daarom gepleit voor duurzame 

oplossingen maar deze kosten als regel meer geld in de vorm van extra uitkeringslasten en re-

integratiemiddelen. De kortste weg naar werk kan ook duurkoop in plaats van goedkoop worden.  
De Participatiecoaches dienen steeds een afweging te maken welke de beste en meest duurzame weg 
naar werk is maar dienen daarbij wel realistisch en calculerend te werk te gaan. Dat wil zeggen het 
perspectief op structureel betaald werk af te wegen tegen de in te zetten kosten.  
 
7.9. De positie van vrouwen  

De meeste statushouders komen uit een cultuur waarin – naar onze maatstaven – de positie van de 
vrouw achtergesteld is. Er wordt veelal  vanuit gegaan dat de vrouw uitsluitend haar rol als huisvrouw 

invult. Als er al een toetreding tot de arbeidsmarkt is gaat het meestal om parttime laaggeschoold 
werk zoals in de schoonmaak. Uit recent onderzoek (KIS juli 2017) blijkt dat de meerderheid van de 

gemeenten aan geeft dat er verschillen zijn: ‘de arbeidstoeleiding van mannen is makkelijker dan de 

arbeidstoeleiding van vrouwen, aldus 61% van de gemeenten. Slechts 2% geeft aan dat de 
arbeidstoeleiding van vrouwen makkelijker is dan de arbeidstoeleiding van mannen, en 36% denkt dat 

het niet uitmaakt. 
In de regio zijn er tot nu weinig specifieke initiatieven geweest gericht op vrouwen. Aan de positie van 
de vrouw wordt wel aandacht besteed in de activiteiten (workshops) in het kader van het participatie 
verklaringstraject of vergelijkbaar.  
 

7.10. Schuldenproblematiek 

Statushouders starten met aanzienlijke schulden die voortvloeien uit de Bijzondere Bijstand-lening 

voor inrichtingskosten en de lening voor inburgering. De onbekendheid  met de Nederlandse 

regelingen en verplichtingen op financieel gebied maken het er niet makkelijker op. Bij veel 
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statushouders is er dan ook sprake van schuldenproblematiek. Bij sommige doelgroepen zoals de 
Eritrese jongeren speelt dit in het bijzonder. In het kader van de maatschappelijke begeleiding en het 

Participatieverklaringstraject zijn verplichte of keuzemodules opgenomen met betrekking tot het onder 

de knie krijgen van gezinsbudgettering. 
Met Gemeente Deurne heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden of een eventuele begeleiding door 

schuldhulpverleners geen verplicht en daarmee afdwingbaar onderdeel moet kunnen zijn van een 
trajectplan.  

 

7.11 Gezinshereniging 
 

Veel individuele statushouders worden in de eerste periode in belangrijke mate in beslag genomen 
door hun zorgen in het kader van de gezinshereniging. Men doet er begrijpelijk alles aan om het gezin 

te herenigen. Dit is vaak een complex en tijdrovend proces wat soms op gespannen voet staat met de 
inspanningen voor integratie en re-integratie.  

Soms leidt de gezinshereniging ook tot verhuizing naar een andere gemeente. Bij verhuizing naar een 

andere gemeente kan de maatschappelijke begeleiding grotendeels wegvallen omdat de nieuwe 
gemeente hier geen budget voor heeft. De eerste gemeente van vestiging krijgt immers de middelen. 

Na-reizigers komen doorgaans niet via het AZC wat betekent dat we in dat geval ook veel minder 
inhoudelijke informatie via het COA krijgen.  
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H.8.  

Personele inzet en financiële verantwoording 

  

8.1. Middelen 
 

In het plan van aanpak statushouders 2016 is een integrale aanpak beschreven ten aanzien van de re-
integratie van statushouders. Voor de uitvoering van deze integrale aanpak zijn door de gemeenten 

middelen vanuit het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom beschikbaar gesteld aan Senzer. Het 
betreft dus extra middelen boven het beschikbare budget van Senzer.  

 
Het plan van aanpak statushouders Senzer is in het dagelijks bestuur van 7 oktober 2016 vastgesteld. 

In dit plan is € 450.000,= beschikbaar gesteld aan Senzer voor de bekostiging van de coördinator en 2 

fte participatiecoaches taal en integratie voor 2017 en 2018 alsmede voor ondersteuning van regionale 
projecten. 

 
Middelen Divosa 

Divosa heeft tevens middelen beschikbaar gesteld voor de functie van regio-coördinator ter hoogte 

van maximaal € 102.400,= tot vooralsnog 1 januari 2018. Omdat de taken van de 
regiocoördinator deels overlappen met de taken van de coördinator Senzer, is besloten deze twee 

taken in één functie en persoon vorm te geven, daar de taken veelal overeenkomen. Het 

maximum aantal uren en het maximumbedrag dat tijdens deze periode voor de inzet van de 
regiocoördinator voor vergoeding in aanmerking komt is 1.024 uren (gemiddeld 16 uur per week x 

64 weken) x € 100 per uur = € 102.400,=. Deze berekening is gebaseerd op de periode van 1 okt 
2016 tot en met 31 december 2017.  

 

Doorbelasting aan de gemeenten 
De meeste gemeenten hebben aangegeven voor 2017 in principe vooralsnog het bedrag van Divosa in 

mindering te brengen op voornoemde subsidieverstrekking. Het Dagelijks Bestuur van Senzer heeft al 
wel eerder besloten de volledige bedragen, zoals gesteld in het plan van aanpak statushouders 

Senzer, ter beschikking te stellen. De middelen ter hoogte van € 102.400,- zien we derhalve als een 

reservering voor de bekostiging van regionale projecten in 2017 en 2018.  
 

Dit betekent het volgende: 
Onderstaande bedragen zijn reeds door de meeste gemeenten beschikt. 

 

gemeenten Bijdrage 2017 vanuit PVA Bijdrage 2018 vanuit PVA 

Asten     8.361,=      15.345,= 

Deurne   15.791,=      28.980,= 

Gemert-Bakel   14.626,=      26.842,50 

Geldrop-Mierlo   19.261,=      35.347,50 

Helmond   44.246,=      81.202,50 

Laarbeek   10.911,=      20.025,= 

Someren     9.404,=      17.257,50 

totaal 122.600,=      225.000,= 

 

 
Senzer gaat ervan uit dat onderstaande genoemde middelen uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 

beschikbaar komen en beschikt worden.  
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gemeenten Inzet projecten 2017-2018 

(reservering middelen als 

gevolg van middelen 

Divosa) 

opmerkingen 

Asten        6.984,= heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

Deurne      13.189,= heeft het bedrag reeds betaald 

 

Gemert-Bakel   12.216,50 heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

Geldrop-Mierlo   16.086.50 heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

Helmond   36.956,50 heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

Laarbeek      9.114,= heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

Someren     7.853,50 heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

totaal  102.400,= heeft geld inzet projecten 

gereserveerd 

 

Voorts is in het plan van aanpak Senzer nog een bedrag gereserveerd voor ondersteunende regionale 

werkzaamheden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het bedrag ad € 450.000,=. 
De totale beraamde kosten met betrekking tot de coördinator statushouders alsmede de 2 extra 

participatiecoaches statushouders zijn € 410.000,=.  

Dus voor ondersteunde regionale activiteiten is voor 2017-2018 vanuit de beoogde middelen va € 
450.000,= nog € 40.000,=  beschikbaar.     

 
Samenvattend betekent dit dat voor de periode van 2017-2018 nog in totaal € 140.000,= beschikbaar 

is voor de inzet van regionale projecten.  

 
8.2. Uitwerking besteding middelen voor regionale projecten 

 

Taal coaching: 

Over de periode van de taal-coaching is een bedrag berekend ter hoogte van  € 90.000,=. De 

aanbestedingsprocedure hiervoor loopt nog.  
 

Praktijkondersteuners: 
De wens is om twee praktijkondersteuners die aan te stellen ( zie hoofdstuk 5.2.4.). De 
Praktijkondersteuners worden gekoppeld aan de taalstages en bijvoorbeeld aan het glas- 

tuinbouwproject. Het aantal uren ten behoeve van de aanstelling is moet voldoende zijn om uit de 
uitkering te geraken. De doelstelling is dat de praktijkondersteuners uiterlijk per 1 oktober 2017 aan 

de slag gaan. Na  een proefplaatsing van 2 maanden met behoud van uitkering, kan bij aangetoonde 
geschiktheid een contract worden aangeboden via Direct Werk BV tot en met 31 december 2018 op 

basis van het minimumloon. 

 
Uitgaande van 2 maal een contract van 32 uur per week (aantal uren afhankelijk van de 

uitkeringssituatie), bedragen de kosten ongeveer € 40.000,= voor de periode tot en met 31 december 
2018. Overigens betekent dit ook een besparing op de BUIG, daar het de doelstelling is dat de 

praktijkondersteuners geworven worden vanuit het uitkeringsbestand. 

 
Onvoorziene uitgaven 
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Hierbij kan worden gedacht aan reiskosten, onkostenvergoedingen, etc. Hiervoor wordt een bedrag 
geraamd ter hoogte van € 10.000,=. 

 

Totale kostenverdeling: 

 

Praktijkondersteuners €    40.000,= 

Taalcoaching statushouders €    90.000,= 

Onvoorziene uitgaven (premies, reiskosten, 

etc.) 

€    10.000,= 

totaal €  140.000,= 

 

8.3. Personele bezetting  

 

In het eerste Plan van Aanpak van Senzer van oktober 2016 is uitgegaan van de inzet van twee extra 

participatiecoaches. Deze inzet is geëffectueerd per 1-1-2017.  
De inzet van een fulltime coördinator is voorzien op 1 fte voor 2017. Voor 2018 is de inzet van de 

coördinator begroot op 60%. Dit wordt per 1 januari geëffectueerd.  

De participatiecoaches statushouders maken momenteel nog deel uit van het Team Maatschappelijke 
Deelname maar worden toegevoegd aan de gebiedsteams.  Daarmee wordt de dienstverlening nog 

meer lokaal georiënteerd en kan er door de Teamleiders beter gestuurd worden op de doorstroom 
naar de werktrajecten.  

Inzet van de disciplines PC Werk, PC verdiepende diagnose en Uitkeringsspecialisten die zich in meer 

of mindere mate exclusief met statushouders bezighouden worden gefinancierd uit het gewone 
budget van Senzer.  
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H.9.  

Vooruitzichten en plannen 2017 2018 

 

Voor de verdere looptijd van het Plan van aanpak (tweede helft 2017 en 2018) worden de volgende 

initiatieven genomen:  

 

9.1. Invoering screeningsinstrument  

 

Het door NOA een psychologisch adviesbureau verbonden aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdamontwikkelde assessment, de Persoonsprofielscan – Vluchtelingen (PPS-V), helpt bij het in 

kaart brengen van de opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen bij 
het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.  

De PPS-V meet de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke 
traumatisering), werkzoekgedrag, Nederlands taalniveau (plus eventueel Engels taalniveau), 
leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling en geeft een snelle indicatie van de 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
De PPS-V meet de mate van zelfredzaamheid De PPS-V is een online instrument en resulteert in een 
geautomatiseerde rapportage, waarmee de participatiecoach verdiepende diagnose een eerste beeld 

kan vormen op basis waarvan de vluchteling een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. 

Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, zorg, opleiding of werk zijn.  
Behalve de participatiecoach krijgt ook de vluchteling een rapportage met uitleg. Deze rapportage 

bevat ook een (bewerkbaar) CV.  
De PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya. 

Het streven is uiterlijk in het laatste kwartaal het gebruik van dit instrument te kunnen in zetten.  
 

9.2. Aanstellen praktijkondersteuner 

 
9.2.a. Aanleiding 

 
In de praktijk bestaat er zowel bij de Participatiecoaches als bij de statushouders zelf behoefte aan 

een Syrische en Eritrese werkzoekende die de rol van assistent begeleider van statushouders kunnen 

vervullen. Het gaat dan om de rol van bemiddelaar en communicator tussen diverse medewerkers  en 
de werkzoekende statushouder cq. werknemer.  

Uit het recente onderzoek naar integratiekansen van Eritrese vluchtelingen door ‘Kennisplatform 
Integratie & Samenleving en Verwey-Jonker Instituut (2017) blijkt dat de inzet van betrouwbare 

tolken of ‘cultural mediators’ die in de eigen taal informatie en steun bieden waardevol is. Deze 

mediators kunnen daarnaast fungeren als bruggenbouwers die professionals en organisaties 
voorlichten over de uitgangspositie van Eritrese statushouders en beide partijen helpen elkaar te 

vinden. 
Voornamelijk als men groepsprojecten start met statushouders is de aanwezigheid van een dergelijke 

praktijkondersteuner van groot belang. Deze praktijkondersteuner kan naast het tolken ook de 
werkzoekenden informeren over de werknemersvaardigheden die een werkgever van hen verwacht. 

Hierbij hoort onder andere het werken in een groepsverband, op tijd komen, de omgang met je baas 

en dat je je mening mag uiten als daarom wordt gevraagd. Daarnaast is de praktijkondersteuner er 
voor troubleshooting en stagnatie. Deze praktijkondersteuner kan facultatief ingezet worden. De 

Participatiecoach bepaalt wanneer deze persoon wordt opgeroepen. Hij wordt niet specifiek op de 
(werk)stages ingezet, maar ook voor externe werkplekken. Indien de praktijkondersteuner vragen of 

andere opmerkingen van de statushouders krijgt, dient hij deze door te geven aan de werkleider. De 

werkleider communiceert waar nodig met de betreffende Participatiecoach.  
Gezien de moeilijkheidsgraad bij de Eritrese doelgroep is het streven met een praktijkondersteuner uit 

deze doelgroep te starten.  
 

9.2.b. Functieomschrijving  
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De Praktijkondersteuner zorgt samen met de Participatiecoach van Senzer voor een voorbereiding op 
de taal(werk)stage waar de werkzoekenden in groepen mee gaan starten. Hij vertaalt wat de 

Participatiecoach aan de werkzoekenden vertelt en weet dat zo te brengen dat zij dit begrijpen.  

De Praktijkondersteuner is ook aanwezig op de werkvloer waarbij hij ondersteunt bij het aanleren van 
de Nederlandse ‘werkvloertaal’. Indien meerdere groepen aan het werk zijn, dient de 

Praktijkondersteuner te rouleren tussen de groepen. Hij dient altijd bij de voorlichtingsbijeenkomst 
van een startende groep aanwezig te zijn. Vereisten zijn daarom dat de Praktijkondersteuner flexibel 

beschikbaar is, een rijbewijs B en (indien mogelijk) auto bezit, zowel het Arabisch of Tigrinya en het 

Nederlands beheerst en verantwoordelijk is. Met betrekking tot de beschikbaarheid is het zaak dat de 
kandidaat zijn inburgering heeft afgerond en ook niet bezig is met zaken zoals gezinshereniging. 

Gezien de aard van de functie dient de kandidaat volledig beschikbaar te zijn. 
 

Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot de rol die 
de betreffende kandidaat aanneemt. De kandidaat dient duidelijk te maken aan de groep dat hij de 

begeleider is en dat hij de regels moet uitvoeren die de organisatie hem oplegt.  

De werktijden zijn afhankelijk van het proces. Indien er groepen starten met een taalwerkstage, moet 
de assistent begeleider beschikbaar zijn. Daarnaast moet hij wekelijks de werkplekken bezoeken om 

eventuele moeilijkheden of vragen helder te krijgen en terug te koppelen aan de werkleider. 
 

9.2.c. Begroting 

 
Er wordt uitgegaan van een werkleider die 27 jaar of ouder is, gezien de verantwoordelijkheid die de 

functie draagt en de beschikbare premie. De premietoekenning wordt verderop uitgeschreven. 
 

Fulltime werk 
Het minimumloon voor een persoon van 23 jaar of ouder bedraagt € 1.551,50 bruto per maand. Per 

jaar is dit € 18.619,20. Voor twee personen bedraagt dit bruto € 37.238,40 per jaar. 

Het gaat dan om fulltime werk van 36, 38 of 40 uur. Dit is afhankelijk hoeveel uren bij de werkgever 
als fulltime worden aangemerkt. 

 
Parttime werk  
Op basis van 16 uur (2 dagen van 8 uur) bedraagt het minimumloon bruto € 159,13 per week. Per 

maand is dit € 689,56 (€ 159,13 * 13 / 3). Voor 12 maanden bedraagt dit dan € 8.274,76.  
 

Hiervan zijn de reiskosten van woon-werk en werk-werkverkeer en de werkgeverslasten van 25% á 
30% uitgesloten. Hier dient nog rekening mee gehouden te worden. Bovenstaande dient bekostigd te 

worden uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor de statushouders. 

 
Na een proefplaatsing kan bij goed functioneren er een contract gegeven worden  bij DirectWerk BV 

voor resterende periode. In totaal gaat het om één jaar.  
 

9.3. Mijn Integratie Status 
 

Naar aanleiding van het project Deurne Schoon is het idee ontstaan om een eenvoudig informatie-

uitwisselingssysteem op te zetten gevuld met praktische gegevens van de statushouder, waarbij de 
gegevens voor alle ketenpartners zijn te raadplegen. Eerder is voorgesteld om hiervoor Mijn Integratie 

Status aan te stellen. Een digitaal systeem om praktische informatie met betrekking tot de activiteiten 
van de individuele statushouder tussen ketenpartners te delen. Het systeem zou een aanvulling op de 

reguliere dienstverlening betreffen. Het doel hierbij was ten eerste om de informatie tussen de 

ketenpartners te stroomlijnen. Ten tweede zouden de statushouders door het gebruik van het 
systeem digitale- en planningsvaardigheden aanleren.  

Echter, gezien de hoogte van de ontwikkelkosten en de jaarlijkse kosten en de beschikbare middelen 
is ervoor gekozen niet met de implementatie van het systeem te starten. 

Er wordt gewerkt aan een andere manier waarop praktische informatie van de statushouders kan 
worden gedeeld tussen de ketenpartners en waarbij de statushouder een overzicht krijgt van zijn 

activiteiten. 
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9.4. Onderzoek naar versnelde inburgering 
 

Zoals eerder naar voren gebracht zou een versnelde inburgering de re-integratiekansen en daarmee 

vermindering van de uitkeringslasten enorm kunnen vergroten. Te denken valt aan een versnelde 
inburgering van een half jaar. Dit half jaar zal echter niet voor elke inburgeraar haalbaar zijn en zeker 

niet voor met name bij Eritreeërs veel voorkomende analfabeten. Daarnaast zijn er nog tal van andere 
belemmeringen om een versneld traject regionaal te organiseren. Statushouders mogen zelf hun  

aanbieder kiezen waarbij sommigen reeds is het AZC verplichtingen zijn aangegaan. Er is dus een 

veelvoud van aanbieders.  
De financiering van de inburgering is voor de aanbieders verspreid over een langere periode. Men kan 

dus niet versneld de kosten in rekening brengen wat betekent dat Gemeenten (of werkbedrijf) moeten 
voorfinancieren.  

Aanbieders van inburgering hebben momenteel te maken met een groot aanbod van cursisten. Gelet 
op de verminderde instroom zal dit aanbod de komende tijd gaan afnemen. Uit oogpunt van 

continuïteit hebben zij dus niet zo’n behoefte aan versnelde inburgering.  

Gemeente Oss heeft een versneld inburgeringstraject in elkaar gestoken om met name jongeren voor 
te bereiden op het MBO. De Gemeente zorgt voor voorfinanciering van een kwartaal richting de 

aanbieder het ROC. De voorfinanciering bedraagt een kwartaal zijnde € 1.250,- Daarnaast wordt uit 
het participatiebudget extra ingezet op lessen Engels en rekenen.  

Het voorstel is een werkgroep in te stellen om na te gaan of versnelde inburgering te realiseren is 

rekening houdend met waarschijnlijke plannen van het nieuwe kabinet.  
 

9.5. Aanvalsplan werkgevers 
 

In het ondernemingsplan van Senzer is reeds als doelstelling een aanvalsplan voor de bemiddeling van 
statushouders opgenomen. Dit plan zou naast de vraag van werkgevers met name ook gebaseerd 

moeten worden op het aanbod van statushouders. Een inventarisatie onder de participatiecoaches 

naar soort werkzaamheden die deel uitmaken van de trajectplannen is hiervoor wenselijk.   
 

9.6 Beleid ten aanzien van studeren  
 

Tot nu toe is er geen specifiek beleid ontwikkelt ten aanzien van het studeren met behoud van 

uitkering en het maken van afspraken met het UAF resulterende in een convenant. Er blijkt echter in 
toenemende mate behoefte aan te bestaan. Een derde van de gemeenten (32%) biedt deze 

mogelijkheid, voor 30-plussers, waarvan voor 6% geldt dat studieaanbod van maximaal één jaar 
wordt gefaciliteerd. In een derde van de gemeenten (34%) wordt deze mogelijkheid niet aangeboden 

Ook hier is het voorstel nadere beleidsuitgangspunten te formuleren met onder meer als resultaat een 

convenant met het UAF.  
 

9.7 Samenvattend overzicht actieplan tweede half jaar 2017 en 2018 
 

Onderwerp  Planning 

gereed  

Invoering nieuw screeningsinstrument PPS-V Q4- 2017  

 

Werven praktijkondersteuner  Q3- 2017 
 

Werkgroep onderzoek versnelde inburgering  

 

Q4- 2017 

Invoeren participatieverklaring regsitratie  

 

Q3-2017 

Aanvalsplan werkgevers  Q4-2017  
 

Voorstel beleid ten aanzien van studie/convenant 

UAF  

Q1-2017 

Evaluatie werkwijze plan van Aanpak  

 

Q3-2018  
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Bijlage 1. 

 

BRIEF AAN GEKOPPELDE VERGUNNINGHOUDERS IN AZC                                                                                                                                                                  

 

  
 

 

Beste Vergunninghouder,                                                                                                                          

 

Je nieuwe woongemeente @@@ 

Naar verwachting ga je binnenkort woonruimte krijgen in Gemeente @@@. In deze Gemeente krijg je hulp 

voor allerlei praktische zaken en regelingen van een vluchtelingenwerker van @@@. Deze organisatie 

ondersteunt je bij het aanvragen van een uitkering, het regelen van verzekeringen, een huisarts enzovoorts. 

 

Werkbedrijf Senzer 

Er is nog een belangrijke organisatie waarmee je te maken krijgt. Dat is Senzer.  

Senzer is een Werkbedrijf. Senzer voert de Participatiewet namens uw woongemeente uit. Deze 

Participatiewet geldt voor alle inwoners van Nederland die door omstandigheden (tijdelijk) niet hun eigen 

inkomen kunnen verdienen. Deze inwoners ontvangen dan een uitkering. Het is belangrijk dat iedereen met 

een uitkering zo goed mogelijk zijn best doet om zo snel mogelijk een eigen inkomen te verdienen. 

Bij Senzer krijgt u twee contactpersonen: 

1. een Uitkeringsspecialist, die de uitkering regelt, de financiële zaken. 

2. en een Participatiecoach, die je begeleidt naar werk. De naam van je Participatiecoach is @@@.  

Mogelijk is er al overleg over je begeleiding naar werk tijdens je verblijf in het AZC met je Casemanager van 

COA. Senzer krijgt ook inzage in de informatie die je Casemanager verzamelt over je eerdere ervaringen met 

werk of scholing.  

 

Werkwijze Senzer 

Kort na je huisvesting krijg je een uitnodiging van je Participatiecoach. Ook van de Uitkeringsspecialist krijg je 

een uitnodiging voor een gesprek over de uitkering en bijbehorende regelingen. De Participatiecoach heeft ook 

regelmatig contact met de vluchtelingwerker en eventueel de organisatie waar je de inburgeringslessen volgt. 

 

Zoals hierboven al staat: een uitkering is niet vrijblijvend. Jouw woongemeente gaat uit van een 

Tegenprestatie, dat wil zeggen dat je iets doet voor je uitkering. Het gaat meestal om een soort 

vrijwilligerswerk gedurende enkele dagdelen per week, naast je inburgering. Het is de bedoeling dat je hierdoor 

ook beter Nederlands leert en ervaring krijgt in het samenwerken in een organisatie. Kortom we verwachten 

een actieve bijdrage van jou. 

Als je wilt gaan studeren bespreek je dat ook met je Participatiecoach die meer kan vertellen over de 

mogelijkheden.  

 

Daarna zetten we een volgende stap naar werk. Soms vindt er nog nader onderzoek plaats naar je 

vaardigheden en mogelijkheden. In veel gevallen krijg je een werkstage die door Senzer geregeld wordt. Dit doe 

je naast de inburgering waarbij je meestal twee dagen per week werkt. Je houdt dan nog je uitkering. Deze 

werkstages duren meestal drie tot zes maanden.  

 

Zodra je klaar bent om betaald werk te gaan doen word je in contact gebracht met andere begeleiders. Het is 

voor iedereen verschillend wanneer dit het geval is maar wat ons betreft zo snel mogelijk. Met een 

verblijfsvergunning mag je immers gewoon betaald werk doen. Het vinden van betaald werk is niet eenvoudig 
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en in veel gevallen is het moeilijk het werk te vinden wat je eerder gedaan hebt omdat er diploma’s gevraagd 

worden of specifieke eisen waaraan je niet kunt voldoen. Je moet er dus rekening mee houden dat je 

waarschijnlijk ander werk zult gaan doen dan je in je eigen land hebt gedaan. 

 

Voor het vinden van werk is het belangrijk dat je zo goed mogelijk Nederlands spreekt en leert schrijven. 

Probeer daarom ook in de AZC-periode hier al mee bezig te zijn, je Casemanager kan je hier meer over 

vertellen.  

 

Vragen? 

Eventuele vragen aan Senzer kun je het beste eerste voorleggen aan je casemanager die zo nodig met Senzer 

contact kan opnemen. Zie ook www.senzer.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

@@@@ 

 

Participatiecoach Statushouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senzer.nl/
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Bijlage 2 

 

Machtiging 
 
Gegevens Volmachtgever 

Voorletter(s) en achternaam ________________________________________ 
Adres ________________________________________ 
Postcode en plaats ________________________________________ 
Volmachtgever machtigt de hieronder genoemde onderwijsinstelling namens hem/haar de 
gegevens omtrent voortgang van de inburgeringscursus aan te leveren bij de gemeente 
________________________________________ 
 
 
 
 
Gegevens gemachtigde 

Onderwijsinstelling: ________________________________________ 
Vestigingsplaats: ________________________________________ 
Getekend op: door: 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Naam: [volmachtgever] Naam: [onderwijsinstelling] 
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Bijlage 3  
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 

 

Onderzoeksrapporten:  

 

 
 Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen; de Amsterdamse aanpak            

Deelrapport 1: werkwijze en beleidstheorie Regioplan 19 juni 2017 
 

 Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017 Vluchtelingen aan het werk, 

gemeenten in beweging Kennisplatform Integratie en samenleving Juli 2017  

 Labour market performance of refugees in the EU 

            Working paper 1/2017: Analytical support to the Employment and Social Developments in    
            Europe 2016 Review (ESDE 2016) Chapter 3: The Labour Market and Social Integration of          

            Refugees in the EU European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs   
            and Inclusion. 

 

 Van AZC naar een baan. De Nederlandse regelgeving over en praktijk van 

arbeidsmarktintegratie Universiteit Amsterdam 2017  
 

 Toekomst Eritrese vluchtelingen in Nederland Kennisplatform Integratie en samenleving 

Verslag bijeenkomst 1 december 2016  

 Signalering “Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van 

vluchtelingen” SER december 2016  
 Kijken door de ogen van een statushouder Verslag conferentie Meedoen Stedelijk Gebied 

Eindhoven vermoedelijk oktober 2016 

 
 Meedoen een onderzoek naar participatie, welbevinden en begeleiding van hervestigde 

vluchtelingen COA juni 2015  

 

 Raamwerk Hoog opgeleide statushouders met techniek en IT in het profiel Brainport mei 2016  

 

 WRR-Policy Brief 41 Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten WRR 

maart 2016 

 

 De integratie van statushouders op lokaal niveau: belemmeringen en oplossingen. Regioplan 

december 2015 
 

 ‘Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem’ Handreiking voor ondersteuning van 

Eritrese Nieuwkomers bij hun integratie.  Kenniscentrum Integratie en Samenleving augustus 
2017 
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Bijlage 6  

 

Gebruikte afkortingen   

KIS Kennisplatform Integratie en samenleving (Onderzoeksinstituut) 

DIVOSA Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. 

AZC Asielzoekerscentrum 

COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers  

TVS Taakstelling Volgsysteem (cliëntvolgsysteem van het COA) 

Suwinet Systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen 

BRP Basis Registratie Personen  

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen 

PC Participatiecoach bij Senzer 

UAF Universitair Asiel Fonds (Stichting voor Vluchteling-Studenten) 

ISI Informatiesysteem Inburgering (van DUO) 

IND Immigratie en Naturalisatiedienst  

GWS/Suite Registratiesyteem werkzoekenden Senzer  

PPS-V Personeelsprofiel Scan Vluchtelingen (diagnose instrument van NOA) 

BBL Beroepsbegeleidende Leerweg (Een BBL studie betekent een combinatie 

van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf). 

LTO Land en Tuinbouw Organisatie Organisatie voor collectieve 

belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte 

activiteiten voor agrarische ondernemers. 

WSF Wet Studiefinanciering  

BUIG  Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering van het Rijk (BUIG) om 

daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren 

NOA    NOA is een psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw 
samenwerkt met de sectie Sociale- & Organisatiepsychologie, Vrije 

Universiteit Amsterdam 
 

 


