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1. Inleiding 

 

De grote stroom vluchtelingen die naar Europa is gekomen – en nog steeds komt en het grote aantal 

van hen dat een verblijfsstatus krijgt in ons land stelt het Rijk en gemeenten voor grote uitdagingen. 

Naast het huisvesten van statushouders is het een andere, minstens zo belangrijke opgave ervoor te 

zorgen dat nieuwkomers zo vroeg en zo goed mogelijk participeren en integreren in onze 

samenleving. 

 

Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer van 24 januari 2017 'Eerste resultaten van de Wet 

inburgering 2013' blijkt dat statushouders er steeds moeilijker op eigen kracht in slagen te participeren 

en te integreren in de samenleving. Iedere statushouder is zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering 

maar het merendeel van hen heeft, zeker in de eerste maanden - maar ook daarna in ons land 

dringend professionele ondersteuning nodig om te kunnen inburgeren. Het aantal mensen dat tijdig 

slaagt voor het inburgeringsexamen daalt sinds 2013 zienderogen. 

 

Veel gemeenten streven er naar een 'inclusieve samenleving' te zijn: Iedere burger doet mee en doet 

wat hij zelf kan. Statushouders horen daar bij. Alhoewel gemeenten sinds de invoering van de Wet 

Inburgering 2013 formeel geen rol meer spelen bij de integratie van statushouders pakken steeds 

meer gemeenten deze rol wel (weer) op. Zij voelen en zien de noodzaak een oriënterende en 

coördinerende rol te spelen om de integratie van de aan hen gekoppelde statushouders te laten 

slagen. 

 

De meest kansrijke manier om statushouders succesvol te laten integreren is  door middel van een 

integrale aanpak. Dat wil zeggen, niet volgtijdig maar gelijktijdig werken aan: huisvesting, inburgering, 

opleiding en werk. Door gelijktijdig aan deze domeinen te werken versterken deze elkaar, wordt de 

kans op succesvolle integratie het grootst en verliezen we de minste tijd (en uiteindelijk ook geld) in 

het proces. 

 

Er zijn op dit moment ook kansen: 

In diverse sectoren van de arbeidsmarkt beginnen (in hoog tempo) tekorten aan vakmensen te 

ontstaan. Met name in de bouw en techniek groeit de vraag naar personeel snel. Werkgevers en 

brancheorganisaties hebben de statushouders ‘ontdekt’ als bron en kijken met grote interesse naar de 

kennis, kunde en motivatie die de nieuwkomers met zich meebrengen. Werkgevers zien 

mogelijkheden maar statushouders moeten wel de tijd en de kans krijgen en bovendien goed begeleid 

en bijgeschoold worden middels opleidingsprogramma’s om in deze sectoren aan de slag te kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Project Screening en matching statushouders 

 

Doel van het project 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Om 

statushouders zo snel mogelijk naar school en/of aan het werk te krijgen is het project Screening en 

matching statushouders opgezet. Dit heeft Divosa gedaan samen met het COA, de VNG en de 

ministeries van SZW, OCW en V&J. 

 

Het doel van het project is het vergroten van de kansen van statushouders op opleiding en werk en 

daarmee succesvolle integratie in de maatschappij te bereiken. Gemeenten zijn er om vele redenen bij 

gebaat dat dit lukt: Het welbevinden van de (nieuwe) burgers in de gemeente, inclusie en rust in de 

samenleving, inkomensonafhankelijkheid van statushouders en daarmee besparing op de uitgaven in 

het kader van de Participatiewet. En ook maatschappelijke schadelastbeperking door het voorkomen 

dat statushouders niet goed integreren verdient zich terug, Bovendien zitten (lokale) werkgevers te 

springen om nieuwe vakmensen. 

 

Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat het integratieproces zo vroeg mogelijk begint en dat 

statushouders vanaf dag één na koppeling aan de gemeente actief – en onder regie dóór de 

gemeente met hun participatie en integratie aan de slag gaan. Bovendien is het belangrijk dat 

gemeenten inzetten op duurzame integratie en zich daarbij richten op het werk- en denkniveau van de 

statushouder. 

 

Voor de uitvoering van project Screening en matching statushouders werken 35 regiocoördinatoren 

van Divosa samen met de gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s van ons land.  

De arbeidsmarktgegio Gelderland-Midden bestaat uit tien gemeenten, te weten: Arnhem, Doesburg, 

Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. 

Op het gebied van statushouders werken de gemeenten Rheden en Rozendaal met elkaar samen als 

één gemeente. 

 

 

 

Taakstelling huisvesting gemeenten 

 

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden hebben de volgende taakstelling 

 

Gemeente Taakstelling eerste helft 2017 Taakstelling eerste helft 2016 

Arnhem 118 181 

Doesburg 9 14 

Duiven 20 30 

Lingewaard 35 54 

Overbetuwe 36 55 

Rheden 34 52 

Rijnwaarden 9 13 

Rozendaal - - 

Westervoort 12 18 

Zevenaar 13 0 (*1) 

Totaal 286 417 

(*1) In 2016 had de gemeente Zevenaar geen taakstelling omdat zij een aanmeldcentrum van de IND 

huisvestte. Sinds 1 januari 2017 heeft Zevenaar wel een taakstelling. 

 



 

 

3. Fasering project 

Project Screening en matching statushouders bestaat uit twee delen: 

Deel 1: Waardevolle wachttijd / kansrijke koppeling - COA 

Deel 2: Integratie en participatie vanaf dag één – de gemeente 

 

 

Deel 1: Waardevolle wachttijd / kansrijke koppeling 

 

Huisvesting 

Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt wordt hij gekoppeld aan een gemeente. Iedere 

gemeenten krijgt ieder half jaar een taakstelling huisvesting opgelegd voor het aantal te huisvesten 

statushouders. Vervolgens moet de gemeente voor de gekoppelde statushouders huisvesting gaan 

realiseren. Dit kost tijd. Tot het zover is woont de statushouder tijdelijk in een asielzoekerscentrum. 

 

In de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden is er momenteel één AZC: 

AZC Elderhoeve 

Elderhofseweg 51 

6842 CR Arnhem 

E-mail:  azcelderhoeve@vwon.nl 

Telefoon: 026-3835208 

Lokatiemanager: 

Gerben van Os 

 

Statushouders kunnen tijdelijk ook in andere AZC’s buiten de arbeidsmarktregio verblijven. 

 

Recente ontwikkelingen bij het COA 

Binnen de taakstellingen van de gemeenten bepalen regievoerders van het COA regio Gelderland en 

Overijssel aan welke gemeente in dit gebied een statushouder wordt gekoppeld. Bij het besluit 

daartoe houden zij, naast harde factoren sinds kort ook rekening met ‘zachte factoren’: Zij kijken in 

toenemende mate in welke regio voor de nieuwe statushouder de beste kansen liggen op succesvolle 

participatie en integratie. (Standaard voorbeeld: een beroepsvisser plaats je in de buurt van 

viswatereren.) Dit doen zij op basis van al tijdens het huisvestingsgesprek op de aanmeldlocatie 

uitgevraagde gegevens over het opleidingsverleden en werkervaring van de statushouder. Hierdoor 

wordt de kans dat de statushouder in een voor hem kansrijke regio vergroot. 

 

Taakstelling Volg Systeem (TVS) / digitaal klantprofiel 

Tijdens zijn verblijf in het AZC gaat een statushouder samen met zijn COA casemanager aan de slag 

met het opbouwen van een digitaal klantprofiel (zie bijlage). De COA casemanager neemt hiertoe 

actief het initiatief. 

Het digitaal klantprofiel is een gestandaardiseerd overzicht van persoons- en familiegegevens, 

statusinformatie, inburgeringsgegevens, educatieve gegevens, opgedane werkervaring, competenties, 

computervaardigheden en ambities in Nederland. 

 

Na ieder gesprek tussen de COA casemanager en de statushouder wordt het klantprofiel door de 

casemanager verder gecompleteerd (zonder te pretenderen volledig en gevalideerd te zijn). Hier zal 

iedere gemeente na overdracht zelf mee aan de slag moeten. 



 

Het digitale klantprofiel is voor gemeenten toegankelijk via het taakstelling volgsysteem (TVS). In 

iedere gemeente zijn er ambtenaren, meestal medewerkers van de afdeling Huisvesting die toegang 

hebben tot dit systeem. 

Om ervoor te zorgen dat de ambtenaar die met de integratie van de statushouder belast is de 

beschikking krijgt over het digitale klantprofiel moet de gemeente haar interne proces zo aanpassen 

dat de informatie naar hem/haar wordt doorgestuurd. 

 

Medewerkers van Vluchtelingenwerk Oost Nederland hebben ook inzage in de klantprofielen in TVS. 

 

Naast het digitale klantprofiel  blijft de statushouder ook de mogelijkheid houden gebruik te maken van 

een persoonlijke – papieren, zogenaamde ‘blauwe map maar daar wordt in veel gevallen nauwelijks 

gebruik van gemaakt. 

 

Door de komst van het digitale klantprofiel is het voor gemeenten veel eenvoudiger geworden om op 

klantniveau contact te hebben met casemanagers van het COA in de AZC’s. 

COA casemanagers zijn graag bereid kennis over ‘hun’ statushouders te delen met gemeenten om 

daarmee een logische en soepele voortgang van het integratieproces na vertrek uit het AZC te 

bevorderen. 

 

Vóórinburgeren op het AZC 

Tijdens zijn verblijf in het AZC kan de statushouder zijn wachttijd nuttig besteden door alvast te 

beginnen met zich voor te bereiden op zijn participatie en integratie in de gemeente waar hij ‘straks’ 

gaat wonen. Het COA heeft extra middelen van het ministerie van SZW beschikbaar gesteld gekregen 

om het vóórinburgeringsprogramma in het AZC uit te voeren. 

 

Het vóórinburgeringsprogramma duurt drie maximaal maanden en bestaat uit de volgende modules: 

1. 120 uur Nederlandse taallessen (op drie verschillende niveau’s: alfabetiseringsniveau, 

laagopgeleiden niveau en middelbaar/hoog opgeleiden niveau.) 

2. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 

3. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), inclusief diplomawaardering 

4. Individuele begeleidingsgesprekken door een COA casemanager 

 

Deelname aan het vóórinburgeringsprogramma is vrijwillig maar wel zeer belangrijk. Hoe vroeger de 

statushouder met zijn integratieproces begint, hoe eerder hij is ingeburgerd en zelfstandig deel uit 

maakt van de maatschappij. 

Bovendien start de periode van drie jaar waarin hij zijn inburgeringsexamen moet hebben gehaald 

vanaf het moment van koppeling aan de gemeente, dus inclusief de wachttijd..  

 

Warme overdracht aan gemeente 

Nadat een statushouder aan een gemeente is gekoppeld verschuift  de regie van het COA naar de 

gemeente. Het streven is om stagnaties en dubbelingen (het telkens opnieuw uitvragen van 

informatie) zoveel mogelijk te voorkomen, zodat de statushouder te maken heeft met één logisch 

doorlopend proces. Daartoe willen COA casemanagers de statushouder aan de gemeente overdragen 

door middel van een ‘warme overdracht’. Dit is een driegesprek waarin de statushouder door de COA 

casemanager aan de ambtenaar van de gemeente wordt overgedragen.  

 



Een warme overdracht zorgt er niet alleen voor dat er kennis over de statushouder wordt over 

gedragen aan de gemeente maar ook dat de statushouder de gemeenteambtenaar sneller zal gaan 

vertrouwen. (De ervaring heeft veel vluchtelingen geleerd overheden en ambtenaren te wantrouwen.) 

 

 

Deel 2: Integratie en participatie vanaf dag één 

De gemeente 

Nadat de statushouder is gekoppeld aan een gemeente verschuift de regie van het COA naar de 

gemeente.  

Vroege integratie en participatie is een proces dat vanaf dag één na koppeling aan een gemeente 

start en dat na de huisvesting in de gemeente door loopt. 

 

Persoonlijk plan van aanpak. 

Veel statushouders zijn goed gemotiveerd en in staat zo snel mogelijk weer in hun eigen onderhoud te 

(gaan) voorzien. Ze beschikken vaak over vakkennis en vakvaardigheden die ze tijdens hun loopbaan 

hebben opgedaan. Daarnaast beschikken ze vaak ook over meegebrachte diploma’s en relevante 

werkervaring - plus de sterke wil hun leven in Nederland op de rit te krijgen. Een veel geuite wens van 

statushouders is een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. 

 

Maar…statushouders verkeren- letterlijk en figuurlijk in een voor hen (nog) onbekende omgeving en in 

een sterk op het individu gerichte cultuur die zij niet kennen. Ze krijgen te maken met voor hen 

volstrekt onbekende gebruiken en gedragscodes (die nergens worden uitgelegd). Daarnaast is onze 

samenleving sterk gedigitaliseerd en kent vele complexe regels en voorschriften. 

Het is duidelijk dat professionele begeleiding van de statushouder gedurende een ruime periode 

noodzakelijk is om in deze complexiteit zijn weg te vinden. 

 

Om goed aan de samenleving deel te kunnen gaan nemen is het van belang dat de gemeente samen 

met iedere statushouder een persoonlijk plan van aanpak maakt waarmee hij vervolgens – onder 

regie aan de slag gaat. 

In vrijwel alle gevallen werkt de statushouder aan de uitvoering van zijn persoonlijke plan van aanpak 

terwijl hij een Participatiewet uitkering van de gemeente ontvangt. De klantmanager van de gemeente 

kan en mag dus regie voeren en toezicht houden op de goede uitvoering van het integratietraject en 

ingrijpen, mocht dat nodig zijn. 

 

Casemanager participatie 

In 2017 heeft het COA casemanagers met participatie als aandachtsgebied aangewezen. Zij gaan, net 

als de regiocoördinatoren van Divosa aan de slag met vroege participatie en integratie van 

statushouders. Zij leggen verbindingen tussen partijen die hier in meer- of mindere mate al actief zijn. 

 

De COA casemanager participatie in onze regio is: 

Eefje Cuijpers 

Tel. 06-21375963 

Mail: eefjecuijpers@coa.nl 

 

Gedurende heel 2017 zullen casemanager participatie Eefje Cuijpers en regiocoördinator Wilco 

Polman met elkaar samenwerken in de benadering van de gemeenten in onze arbeidsmarktregio. 

 

 

mailto:eefjecuijpers@coa.nl


 

Doorlopende lijnen naar onderwijs en arbeidsmarkt 

 

Vluchtelingenwerk 

Alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden hebben voor de praktische begeleiding 

van ‘hun’ statushouders in de eerste maanden na huisvesting een overeenkomst met 

Vluchtelingenwerk Gelderland-Midden (VWON). Veel gemeenten hebben ook sociale wijkteams die 

(samen met vrijwilligers van VWON) in de wijk woonachtige statushouders actief kunnen begeleiden. 

Hiermee kunnen sociaal-maatschappelijke problemen worden voorkomen of aangepakt worden. 

 

Daarnaast hebben veel gemeenten een overeenkomst met VWON voor een ‘VIP-programma’ 

(Vluchtelingen Investeren in Participeren).  

 

Vluchtelingenwerk, participatie en integratie 

Gemeenten kunnen er voor kiezen de participatie en integratie van statushouders naar scholing en/of 

werk ook bij VWON (of andere organisaties) te beleggen maar moeten er dan wel voor zorgen dat zij, 

als opdrachtgever de regie in handen blijven houden. Het gevaar bestaat dat gemeenten het zicht op 

de uitvoering van het persoonlijk plan van aanpak van de statushouder verliezen waardoor er 

vertragingen en/of afwijkingen van het plan kunnen ontstaan. 

 

Het integreren van statushouders naar scholing en/of werk is niet de ‘core business’ van 

Vluchtelingenwerk. Vrijwilligers van VWON, hun mentoren en klantmanagers van de gemeente 

moeten daarom gestructureerd en regelmatig met elkaar – op klantniveau overleggen over de inzet, 

de bewaking en de voortgang van integratietrajecten, waarbij de klantmanager als opdrachtgever de 

besluiten neemt. 

 

Gemeenten hebben in het kader van de uitvoering van de Participatiewet hun eigen 

reïntegratieinstrumenten, organisaties en structuren voor de (re)ïntegratie van uitkeringsgerechtigden 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze instrumenten, organisaties en structuren kunnen 

(eventueel in samenwerking met Vluchtelingenwerk) ook benut worden voor het – op maat creëren 

van werk- en opleidingskansen voor statushouders. 

 

In de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden hebben we de volgende organisaties ten behoeve van het 

(re)integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 

 Het Regionaal Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland 

 Het Regionaal Leerwerkloket Midden-Gelderland 

 Werkgevers en brancheorganisaties die statushouders actief leerwerktrajecten willen bieden 

 Een aantal gemeenten maakt gebruik van Activerend Werk 

 Vrijwilligerscentrales 

 

De vier Liemerse gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Rijnwaarden hebben een 

gezamenlijke Regionale Sociale Dienst de Liemers. 

 

 

 

 

 



Vluchtelingenwerk Oost Nederland staat zelf ook in contact met brancheorganisaties van werkgevers 

(bijvoorbeeld Bouwmensen, een samenwerkingsorganisatie ten behoeve van het opleiden van nieuwe 

medewerkers in de bouw). VWON stelt samenwerking met het Regionaal Werkgevers Servicepunt 

voor het benutten van kansen en mogelijkheden die werkgevers via de ingang van Vluchtelingenwerk 

willen bieden zeer op prijs. 

 

Arbeidsmarkt Midden-Gelderland 

Het economisch herstel vanaf 2014 zet zich in 2017 door. Dit leidt tot meer werkgelegenheid. In 

Midden-Gelderland groeit het aantal vacatures met gemiddeld 0,8% per jaar (0,2% minder dan het 

landelijk gemiddelde). Een goede manier om een beeld te krijgen van de regionale vraag naar 

personeel is door naar alle vacatures te kijken die op werk.nl online open staan: De vraag van 

werkgevers naar software- en appicatieontwikkelaars is in Midden-Gelderland het grootst. Daarnaast 

zijn ook andere technische beroepen en verschillende bouwberoepen ruim vertegenwoordigd. Dat het 

met de sector vervoer&opslag beter gaat blijkt uit het relatief grote aantal vacatures voor 

transportplanners en vrachtwagenchauffeurs. In mindere mate zijn de vacatures ook afkomstig uit de 

groothandel, (niet-traditionele) detailhandel en industrie. 

 

De accountmanagers van het Regionaal Werkgevers Servicepunt hebben veel contacten met 

werkgevers die vacatures en kansen beschikbaar stellen voor mensen met een ‘afstand tot de 

arbeidsmarkt, inclusief statushouders. Werkervaringsplaatsen, taalstages, duale trajecten, 

leerwerktrajecten, proefplaatsingen zijn bespreekbaar en inzetbaar. Regelmatig kunnen 

binnendienstmedewerkers door werkgevers aangeboden kansen echter niet benutten omdat de 

aanleverende partijen = de gemeenten geen bij het aangebodene passende kandidaten kunnen 

leveren. De voornaamste reden hiervoor: Gemeenten kennen de opleidingsachtergrond en het 

arbeidsverleden van hun uitkeringsgerechtigden niet goed (genoeg) en hebben dus geen zicht op hun 

competenties. Dit geldt ook voor statushouders met een Participatiewet uitkering. 

 

Om statushouders goed te kunnen (bege)leiden naar participatie en integratie staat één ding voorop: 

 

 

KEN JE STATUSHOUDER! 
 

 

Inzet instrumenten 

Aansluitend op het digitale klantprofiel van het COA en de warme overdracht van de statushouder 

door het COA casemanager aan de gemeente kán de gemeente besluiten de statushouder beter te 

leren kennen door middel van een verdiepende diagnose. Er zijn diverse veel gebruikte 

meetinstrumenten/assessments op de markt. De bekendste en meest gebruikte aanbieder op dit 

gebied zijn: 

 In Check van L&S Support (www.in-check.eu) 

 NOA Persoonsprofielscan-Vluchtelingen (www.noa-vu.nl) 

 Talentscan statushouders van AMN (www.amn.nl) 

 TalentCompaz van AoB Compaz (www.aobcompaz.nl) 

 Dariuz (www.dariuz.nl) 

 

 

 

 

http://www.in-check.eu/
http://www.noa-vu.nl/
http://www.amn.nl/
http://www.aobcompaz.nl/
http://www.dariuz.nl/


Bij de keuze van de inzet van een assessment/meetinstrument is het belangrijk je goed af te vragen 

wat je wilt weten en met welk doel. 

In de bijlage is een kort overzicht opgenomen met daarin: 

 Wat wordt er gemeten 

 Wat wordt er uitgevraagd 

 Tijdsduur 

 Wetenschappelijk gevalideerd ja/nee 

 In welke talen beschikbaar 

 Resultaat 

 Kosten 

 Plus- en minpunten 

 

Samenvatting 

 

1. Het COA spant zich in om de kansen op succesvolle participatie en integratie van iedere 

nieuwe statushouder te verbeteren door het opleidings- en arbeidsverleden van statushouders 

digitaal in beeld te brengen. 

2. Op basis van uitgevraagde informatie probeert het COA iedere statushouder zoveel mogelijk 

te plaatsen in een regio waar zijn kansen op succesvolle participatie en integratie het grootst 

zijn.  

3. De COA casemanagers in het AZC gaan met de statushouder aan de slag om een klantprofiel 

op te stellen waarin zoveel mogelijk informatie verzameld en gevalideerd wordt. Er wordt een 

beschrijving gemaakt van ‘hard en soft skills’ van de statushouder 

4. Statushouders starten in het AZC al met een vóórinburgeringsprogramma waarin zij zich 

beginnen vóór te bereiden op hun leven in Nederland en de gemeente waar zij gaan wonen 

5. COA casemanagers willen ‘hun’ statushouder warm overdragen aan de gemeente 

6. Het klantprofielen wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de gemeente waaraan de 

statushouder is gekoppeld, zodat de gemeente samen met de statushouders verder kan gaan 

met het proces van participatie en integratie. 

 

Het is nu aan de gemeenten om op basis van deze informatie en vóórinburgeringsactiviteiten 

op een zo vroeg mogelijk moment kennis te maken met de statushouder en vóórt te bouwen 

aan een maatwerktraject. 

 

Daarvoor zijn de volgende punten van belang: 

 

 Om de aan onze gemeenten gekoppelde statushouders succesvol te kunnen laten 

participeren en integreren moeten wij inzien dat maatwerk en regie nodig zijn. 

 We moeten van mening zijn dat de gemeente meest logische, meest geëigende en meest 

onafhankelijke organisatie is om maatwerkplannen te maken en de regie op de uitvoering 

daarvan te voeren. 

 De gemeente moet het er mee eens zijn dat participatie en integratie begint op de dag waarop 

de statushouder aan de gemeente gekoppeld wordt – dus vóór er huisvesting geregeld is. 

 De gemeente moet inzien en van mening zijn dat deze wachttijd zinvol benut kan - en moet 

worden met integratieactiviteiten en het samen maken van een persoonlijk integratieplan. 

 De gemeente moet zich realiseren dat het kennen van de persoon achter de statushouder van 

groot belang is om een bij het werk- en denkniveau van de statushouder passend persoonlijk 

plan van aanpak te maken. 



 

Tenslotte: Een statushouder is niet zielig: Het is een sterke man/vrouw met mogelijkheden op de 

Nederlandse scholings- en arbeidsmarkt. Bovendien: de arbeidsmarkt heeft behoefte aan nieuwe 

medewerkers en ziet kansen en mogelijkheden in deze doelgroep. 

 

 

INVENTARISATIE VAN PROJECTDOELEN IN DE REGIO EN EEN PASSENDE AANPAK VOOR 

DE ARBEIDSMARKTREGIO 

 

VOOR IEDERE ARBEIDSMARKTEREGIO EEN PLAN OP MAAT 

 

Wat doen de gemeenten in de regio Gelderland-Midden? 

 

Arnhem 

Doesburg 

Zevenaar 

Duiven 

Westervoort 

Rijnwaarden 

Rheden/Rozendaal 

Lingewaard 

Overbetuwe 

 

Participatieverklaring trajecten 

 

 

 

Opmerking 

Waar in deze tekst over 'hij' gesproken word, wordt natuurlijk ook 'zij' bedoeld. 

 

Bijlagen 

Voorbeeld Klantprofiel vergunninghouder 

Overzicht assessment/meetinstrumenten 

 

Bronnen 

rapport van de Algemene Rekenkamer van 24 januari 2017 'Eerste resultaten van de Wet inburgering 

2013' 

UWV rapport Regio in Beeld 2016 Midden-Gelderland 


