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Inleiding 
 
In 2015 en 2016 was er sprake van een grote instroom van vluchtelingen. Velen kregen een 
(tijdelijke) verblijfstatus. Daarmee is de opgave om statushouders te laten integreren en participeren 
in de Nederlandse samenleving, gezien de aantallen, fors groter geworden. 
Uit landelijke gegevens blijkt dat veel statushouders1 geen betaalde baan hebben en langdurig 
afhankelijk zijn van de (bijzondere) bijstand. Dit leidt tot het niet benutten van menselijk kapitaal en 
tot een grote belasting van de bijstand. 
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in de policy brief ‘Geen tijd 
verliezen van opvang naar integratie van asielmigranten’ aangegeven dat het noodzakelijk is dat er2: 
1. Een secure en snelle asielprocedure komt, waarin meer aandacht is voor het 

arbeidsmarktpotentieel van statushouders en de mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
2. Een aanpak komt waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het krijgen van 

huisvesting en het vinden van werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment, dus parallel,  
plaatsvindt. 

 
Deze policy brief heeft inmiddels een vervolg gehad in een rapport van de Sociaal Economische Raad 
(SER) ‘Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen’ 
(december 2016).  
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de integratie en 
participatie van statushouders. Hiervoor heeft zij onder meer middelen beschikbaar gesteld om in de 
35 arbeidsmarktregio’s het project ‘Screening en Matching’ uit te voeren.  
 
Het doel van dit project is om de kans op opleiding of werk voor statushouders te vergroten door 
optimaal gebruik te maken van de screeningsinformatie bij de koppeling aan gemeenten en het 
benutten van de wachttijd in het Asielzoekerscentrum (AZC).  
Dit project wordt landelijk, per arbeidsmarktregio, uitgevoerd. Divosa heeft hiervoor regio- 
coördinatoren geworven. Dit regioplan is het plan voor de regio Rivierenland. 
 
In dit projectplan wordt het volgende uiteengezet: 

1. Projectinformatie 
2. Statushouders in regio Rivierenland 
3. Schets regionale arbeidsmarkt Rivierenland 
4. Betrokken organisaties 
5. Regionale ambitie en actiepunten 
6. Communicatie en verantwoording 

 
De gemeente Tiel is centrumgemeente in de regio Rivierenland. Zij heeft de uitvoering van het 
project ‘Screening en Matching’ ondergebracht bij Werkzaak Rivierenland. 
Het plan is ambtelijk en bestuurlijk besproken met de gemeenten die deel uitmaken van de 
arbeidsmarktregio Rivierenland (zie verder p.9). 
 

  

                                                      
1 De nieuwe benaming voor statushouder is vergunninghouder. Gezien de bekendheid van de term 
statushouder is er voor gekozen om deze te hanteren in dit plan. 
2 Policy brief 4: p. 3, 2015. 
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1. Projectinformatie 
 
Project doel 
Het doel van het project Screening en Matching is om de kans op opleiding of werk voor 
statushouders te vergroten. Dit project wil daaraan bijdragen door: 

 informatie uit de vroege screening te gebruiken bij de koppeling aan een gemeente.  

 deze screeningsinformatie te gebruiken om de wachttijd tussen koppeling en huisvesting te 
benutten voor trajecten gericht op toeleiding naar werk of een opleiding.  

Kortom: een kansrijke koppeling en het optimaal benutten van wachttijd in de AZC’s.  
Door statushouders perspectief op opleiding of werk te bieden, is de gedachte dat de druk op 
bijstandsvoorzieningen wordt beperkt3. 
 
Vanuit de regio Rivierenland wordt aangegeven dat het ook belangrijk is om de trajecten vanaf het 
moment dat de statushouder is gehuisvest in de gemeente te optimaliseren. Twee gemeenten in 
deze regio, te weten Culemborg en West Maas en Waal, huisvesten namelijk ook de zgn. 
‘hervestigers’4. Deze personen verblijven niet in een AZC voordat zij gehuisvest worden in een van 
beide gemeenten. 
 
Met dit project willen we in de regio komen tot een verbetering en een versnelling in het integratie- 
en participatieproces van statushouders.  
 
 
Taken regiocoördinator 
Divosa heeft in iedere arbeidsmarktregio een regiocoördinator aangesteld. Voor de regio 
Rivierenland is dat Vanessa Timmer (vtimmer@werkzaakrivierenland.nl of 06-14880766). Zij is voor 
dit project twee dagen per week aangesteld tot en met december 2017. 
 
De rol van de regiocoördinator is om gemeenten te stimuleren om vroegtijdig trajecten te starten 
met statushouders ten behoeve van integratie en participatie. Zij kan met name een rol spelen 
wanneer de statushouder al wel is gekoppeld aan een gemeente, maar daar nog niet is gehuisvest. 
Ook nadat de huisvesting heeft plaatsgevonden speelt zij een rol in het kader van dit project5. 
 
De regiocoördinator voert de volgende taken in het kader van dit project uit6: 
- Opstellen van een regioagenda. Samen met het projectenbureau Divosa afspraken maken over 

ondersteuningsvragen en activiteiten.  
- Opleveren van een periodieke voortgangsrapportage over de activiteiten die zijn ondernomen.  
- Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten die samenhangen met het project screening en 

matching.  
- Zorgen voor betrokkenheid van gemeenten bij het project screening en matching. 
- Opbouwen en onderhouden van een netwerk van ondernemers om werk en stage voor 

statushouders te vinden. Hierbij aansluiten bij de werkgeversservicepunten en regionale 
werkbedrijven7.  

                                                      
3 Overeenkomst Divosa d.d. 6 januari 2017 pagina 1 onder A_3. 
4 Dit zijn door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen die vervolgens door landen worden uitgenodigd om zich 
daar te vestigen. De vluchtelingen die naar Nederland komen zijn mensen die extra ondersteuning nodig 
hebben. 
5 Brief ministerie SZW, ‘Voortgang integratie en participatie verhoogde asielinstroom’ (2016-0000231695) d.d. 
27 oktober 2016  
6 Overeenkomst Divosa d.d. 6 januari pagina 2 onder C. 
7 Vanuit Werkzaak ligt deze taak bij de accountmanagers. De regiocoördinator onderhoudt goed contact met 
de accountmanagers. 



 

4 

 

- Opbouwen en onderhouden van een netwerk van onderwijsinstellingen.  
- Opbouwen en onderhouden van een netwerk van partijen die statushouders ondersteunen.  
- Regelmatig afstemmen met de contactpersonen van COA in de arbeidsmarktregio.  
- Deelnemen aan het overleg met Divosa en de regiocoördinatoren uit andere arbeidsmarktregio’s 

ten behoeve van het Project.  
- Beschikbaar stellen van deskundigheid aan andere gemeenten in het land.  
- Voeren van regelmatig overleg met het projectenbureau voor de regio-ondersteuning.  
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2. Statushouders in regio Rivierenland 
 
Dit hoofdstuk geeft een analyse van de situatie van statushouders in de regio Rivierenland.  
Hierin wordt de taakstellingsopgave beschreven, de leeftijdsopbouw van de statushouder die hier 
gehuisvest zijn in 2016, de AZC’s waar zij vandaan komen en de wachttijd. 
 
Taakstelling 
Iedere gemeente in Nederland krijgt vanuit de rijksoverheid per half jaar een taakstelling (aantal te 
huisvesten statushouders) opgelegd. De omvang van de taakstelling wordt bepaald op basis van de 
instroom van vluchtelingen. De verdeling is naar rato van inwoneraantal. 
Tabel 1 geeft inzicht in de taakstelling per gemeente.  
 

Aantallen te huisvesten statushouders       
  

  Achterstand 
<20168 

Taakstelling 
2016 

Totaal 
opgave 2016 

Realisatie 
2016 

Achterstand 
1-1-20178 

Taakstelling 2017  
(incl prognose) 

Totaal 
opgave 2017  

               

Culemborg 0 71 71 74 -3 52 49 

Geldermalsen9 0 67 67 52 15 49 64 

Maasdriel 14 62 76 50 26 47 73 

Neerijnen -19 32 13 12 1 25 26 

Tiel 5 106 111 119 -8 79 71 

West-Maas en Waal -4 48 44 48 -4 37 33 

Zaltbommel 1 70 71 78 -7 52 45 

Buren 0 67 67 71 -4 49 45 

Neder-Betuwe -1 58 57 47 10 44 54 

Totaal regio  -4 581 577 551 26 434 460 

Tabel 1:Taakstelling 2016 en 2017 

 
De taakstelling is de afgelopen jaren flink toegenomen. De rijksoverheid erkent dat deze toename 
een extra investering vraagt ten aanzien van integratie en participatie. Daarom zijn extra middelen 
beschikbaar gesteld vanuit het bestuursakkoord10 voor de integratie en participatie, te weten  
€ 4.430,- per gehuisveste statushouder in de gemeente. 
 
  

                                                      
8 Indien hier een negatief aantal staat, betekent dat dat de gemeente meer statushouders heeft gehuisvest dan 
de taakstelling. Dit aantal wordt in mindering gebracht op de volgende taakstelling. 
9 De gemeente Geldermalsen wil jaarlijks 25 extra statushouders gaan huisvesten. 
10 Bestuursakkoord van 27 november 2015 en Uitwerkingsakkoord van 28 april 2016. 
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Leeftijdsopbouw 
Van de in 2016 gehuisveste statushouders in regio Rivierenland is de leeftijdsopbouw als volgt: 
 

  gehuisvest 2016  leeftijd     
     0-3 jaar 4-11 jaar 12-17 jaar 18-65 jaar 65 jaar+ 

Culemborg 74  5 19 8 39 3 

Geldermalsen 52  8 6 10 28 0 

Maasdriel 50  3 7 4 36 0 

Neerijnen 1211  4 0 0 8 0 

Tiel 119  6 20 11 81 1 

West-Maas en Waal 48  6 10 5 26 1 

Zaltbommel 78  3 16 9 50 0 

Buren 71  6 17 5 43 0 

Neder-Betuwe  47  7 9 1 30 0 

totaal regio 551  48 104 53 341 5 

Tabel 2: Leeftijdsopbouw gehuisveste statushouders in  2016 

 
In 2015 en 2016 was er sprake van een oververtegenwoordiging van alleenstaanden, voornamelijk 
mannen. Nu blijkt uit de gegevens van de COA dat de gezinshereniging van deze groep op gang komt. 
Dit betekent dat de leeftijdssamenstelling in 2017 verandert. 
 
AZC’s in de regio 
Regio Rivierenland heeft geen AZC in één van haar gemeenten.  
Uit een inventarisatie onder gemeenten blijkt dat de aan hen gekoppelde statushouders uit de 
volgende AZC’s afkomstig zijn: 

- Aalten 

- Amersfoort 

- Arnhem 

- Ede 

- Nijmegen 

- Zweelo 

- Leersum 

- Zeist 

- Winterswijk 

- Almelo 

- Schalkhaar 

- Utrecht 

- ‘s Gravendeel 

 
De veelheid aan AZC’s waar statushouders vandaan komen, maakt het niet makkelijk om afspraken 
te maken over het vroeg starten met het traject van integratie en participatie vanuit de gemeenten. 
 
Daarnaast huisvesten de gemeente Culemborg en West Maas en Waal, zoals eerder beschreven, 
hervestigers – uitgenodigde vluchtelingen. Deze mensen worden bij aankomst in Nederland meteen 
gehuisvest in de gemeente en verblijven dus niet in een AZC.  
 
Wachttijd  
Vrijwel alle gemeenten kennen veel druk op de sociale woningmarkt en een aantal gemeenten heeft 
moeite om aan hun huisvestingstaakstelling te voldoen. 
De duur van de wachttijd waarbinnen een statushouder na koppeling daadwerkelijk gehuisvest is, 
verschilt per gemeente. De wachttijd voor alleenstaanden is beduidend hoger (loopt op tot 8 
maanden) dan voor gezinnen (loopt op tot 4 maanden).  

                                                      
11 Dit overzicht van 2016 geeft geen realistische beeld voor de gemiddelde leeftijdsopbouw in Neerijnen, 
omdat de taakstelling van 2016 grotendeels in 2015 is gerealiseerd.  
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Het kunnen huisvesten van personen is namelijk grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van 
woningen van de woningcorporaties. Sommige gemeenten zijn hiervoor afhankelijk van één 
corporatie. 
Daarnaast spelen geografische factoren een rol. Dit gebied bestaat uit veel kleine kernen met weinig 
voorzieningen, waar de vrijkomende woningen voornamelijk ééngezinswoningen zijn. Omdat de 
woningwet toeziet op passende toewijzing, ontstaat een situatie waarin niet iedere gekoppelde 
statushouder gehuisvest kan worden. De lange wachttijd zorgt er soms voor dat het COA een 
statushouder alsnog ontkoppelt en aan een andere gemeente koppelt.  
 
Geen van de gemeenten heeft momenteel (integratie)beleid om de wachttijd in het AZC in te vullen. 
Vanwege de lange wachttijd bij sommige gemeenten is dit wel wenselijk.  
De huidige gemeentelijke aanpak voor integratie en participatie gaat pas van start als de 
statushouder een woning heeft in de gemeente. 
De diversiteit van de AZC locaties, de afstand tot de AZC’s, het feit dat mensen soms weer 
ontkoppeld worden, en er een groep hervestigers is, maakt dat gemeenten aan deze fase tot op 
heden geen prioriteit geven. 
 
Uitkeringsgerechtigden 
Werkzaak Rivierenland voert sinds 2016 de Participatiewet uit (met uitzondering van de bijzondere 
bijstand) voor de gemeenten in de arbeidsmarktregio12. Voor de gemeenten Buren en Neder-
Betuwe, voert zij alleen de taak Wet sociale werkvoorziening uit (zie verder p. 10). Daarom komen 
deze gemeenten niet terug in tabel 3. 
 
De statushouders die instroomden bij Werkzaak Rivierenland zijn in het registratiesysteem 
aangemerkt als statushouder (registratie vanaf oktober 2015).  
Echter de statushouders die voor die datum bij de afzonderlijke gemeenten een uitkering ontvingen, 
kunnen niet als statushouder herleid worden uit het registratiesysteem van Werkzaak Rivierenland. 
Dit betekent dat onderstaande cijfers alleen de vanaf oktober 2015 geregistreerde statushouders 
weergeven die een uitkering ontvangen.  
 

Gemeente 
Profiel 
onbekend Profiel 113 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Eindtotaal 

Culemborg 3  2 17  22 

Geldermalsen 1  1 17  19 

Maasdriel 1  14 32 1 48 

Neerijnen 1   4  5 

Tiel 8  12 39 4 63 

West Maas en Waal 3   6 1 10 

Zaltbommel 4 1 12 35 2 54 

Eindtotaal 21 1 41 150 8 221 
Tabel 3: Statushouders (vanaf okt. 2015)  met uitkering verdeeld over klantprofielen. 

 
Er bestaan verschillen tussen het aantal personen 18-65 jaar (tabel 2) en het aantal statushouders 
dat geregistreerd staat bij Werkzaak met een uitkering (tabel 3). Het is bekend dat er meer 18-65 
jarige recent gehuisveste statushouders een uitkering ontvangen dan dat uit bovenstaande cijfers 
blijkt. De oorzaak van de verschillen worden nader verkend. 
 

                                                      
12 Artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland. 
13 Klantprofiel 1: mensen kunnen meteen werken. Klantprofiel 2: mensen hebben tijdelijk begeleiding op weg 
naar werk nodig. Klantprofiel 3: mensen hebben langdurige begeleiding nodig. Klantprofiel 4: mensen hebben 
zorg nodig. 
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Uitstroom 2016 
In 2016 zijn er ook statushouders uitgestroomd uit de uitkering. 
 
Reden uitstroom Aantal 

Aangaan relatie 15 

Ander inkomen 4 

Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 1 

Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 1 

Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering 1 

Niet verschenen herhaalde oproep inlicht. plicht 2 

Oorzaak bij partner 5 

Verhuizing andere gemeente 6 

Overig 2 

Eindtotaal 37 
Tabel 4: uitstroom van statushouders uit de uitkering 
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3. Schets regionale arbeidsmarkt Rivierenland 
 
Gemeenten in de arbeidsmarktregio 
De arbeidsmarktregio Rivierenland omvat de volgende gemeenten: 
 
De arbeidsmarktregio is een gebied dat doorkruist wordt 
door rivieren. Deze rivieren vormen soms, fysieke en/of 
mentale grenzen voor werkgevers, werknemers en 
werkzoekenden: 

 De openbaar vervoersvoorziening is beperkt in dit 
gebied. Fysieke bereikbaarheid van werk is daarmee een 
groot probleem. 

 De gemeenten bestaan uit veel kleine kernen waar niet 
altijd voorzieningen aanwezig zijn.  

 Het is een regio waarin religie in sommige gebieden nog een nadrukkelijke rol speelt. 
 
 
Werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio 
Het UWV schetst in de notitie ‘Regio in beeld 2016 – Rivierenland’14 een beeld van de arbeidsmarkt 
in dit gebied. Een viertal sectoren is sterk vertegenwoordigd15: 

- Detailhandel 

- Groothandel 

- Zorg en Welzijn  

- Industrie 
Daarnaast zijn de sectoren transport en logistiek, agribusiness en de kassenteelt groot. 
 

Het is een gebied met gemiddeld genomen een laag 
opleidingsniveau. De tabel links geeft het 
arbeidsperspectief aan, gerelateerd aan de hoogst 
genoten opleiding.  
Dit beide gecombineerd verklaart mogelijk de ervaring 
dat de vacatures voor hoger opgeleiden minder goed 
ingevuld kunnen worden. 
 
 

De arbeidsmarkt kent krapte in specifieke beroepen16: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
14 https://www.werk.nl/xpsitem/wdo214361  
15 Regio in beeld 2016 – p.2-3 
16 Regio in beeld 2016 – p.4 

https://www.werk.nl/xpsitem/wdo214361
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4. Betrokken partijen 
 
Rondom de statushouder zijn diverse partijen betrokken. Deze zijn op verschillende wijzen 
georganiseerd in de regio. Dit hoofdstuk zet de betrokken partijen uiteen.  
 
Gemeenten in de arbeidsmarktregio 
De negen gemeenten in de arbeidsmarktregio zijn reeds hiervoor genoemd. De gemeente Tiel is 
centrumgemeente in deze regio. Iedere gemeente heeft te maken met een eigen lokale context; 
zowel qua beleid als sociale infrastructuur.  
Het beleid ten aanzien van bijzondere bijstand17, armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid, 
vrijwilligers en welzijn wordt zelfstandig lokaal bepaald en uitgevoerd. De sociale infrastructuur 
verschilt vanwege de aanwezigheid van lokale partijen; de diversiteit in vrijwilligers- en 
welzijnsorganisaties en kerken, maar ook in de aanwezigheid van sociale ondernemingen. 
  
Het is belangrijk om de diverse beleidsfacetten integraal te bekijken en uit te voeren, omdat ze 
elkaar beïnvloeden en dus kunnen versterken ten behoeve van een snellere integratie en participatie 
van de statushouders. (zie actiepunt 7.- p.15) 

 
Werkzaak Rivierenland 
Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de organisatie in Rivierenland op het gebied van Werk 
& Inkomen. Hierin is ook het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR), het UWV en het Leer-
werkloket opgenomen. Werkzaak Rivierenland is de verbindende schakel tussen werkgevers en 
werkzoekenden in Rivierenland. 
 
Het bestuur van Werkzaak Rivierenland wordt gevormd door een Dagelijks Bestuur (DB). Hierin zitten 
wethouders van de gemeenten Tiel, Culemborg en Zaltbommel. Het Algemeen Bestuur (AB) wordt 
gevormd door een wethouder vanuit iedere deelnemende gemeente. De directeur Werkzaak 
Rivierenland is adviseur van het DB en AB.  
 
Ten aanzien van de statushouders, die veelal onder de Participatiewet vallen, is het van belang te 
realiseren dat Werkzaak Rivierenland niet voor de gemeenten Buren en Neder-Betuwe de bijstand 
uitvoert. De gemeente Buren voert dit voor zichzelf en voor Neder-Betuwe uit. 
 
Wat betreft de re-integratie van de bijstandsgerechtigden wordt een onderscheid gemaakt tussen 
arbeidsparticipatie (klantprofiel 1 t/m 3) en maatschappelijke participatie (klantprofiel 4)18.  
Werkzaak Rivierenland voert de re-integratie uit voor de groep met perspectief op 
arbeidsparticipatie. De zeven gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de 
maatschappelijke participatie.  
 
RW POA  
De regio Rivierenland kent het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs en Arbeidsmark (RW POA). 
Hierin participeren gemeenten, VNO-NCW, FNV en CNV, ROC Rivor (als vertegenwoordiger van de 
regionale onderwijsinstellingen), een VSO PRO-school, UWV en Werkzaak Rivierenland.  

                                                      
17 Het beleid van bijzondere bijstand van de zeven gemeenten gekoppeld aan Werkzaak Rivierenland is wel 
regionaal afgestemd.  
18 Klantprofiel 1: mensen kunnen meteen werken. Klantprofiel 2: mensen hebben tijdelijk begeleiding op weg 
naar werk nodig. Klantprofiel 3: mensen hebben langdurige begeleiding nodig. Klantprofiel 4: mensen hebben 
zorg nodig. 



 

11 

 

Zij bespreken  arbeidsmarktvraagstukken en maken afspraken over het creëren van mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt voor mensen uit het doelgroepregister19. 
We vinden het belangrijk om de doelgroep statushouders onder de aandacht te brengen bij de bij dit 
platform aangesloten partijen. We proberen om van hieruit commitment te krijgen om kansen op 
werk(ervaring) voor deze doelgroep te vergroten. 
 
VluchtelingenWerk 
In de regio Rivierenland zijn twee organisaties van VluchtelingenWerk actief: VluchtelingenWerk Zuid 
Nederland (voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel) en VluchtelingenWerk Oost Nederland 
(voor de overige gemeenten). 
Alle gemeenten in de regio Rivierenland nemen diensten af bij VluchtelingenWerk. De afgenomen 
diensten en de afspraken over de uitvoering verschillen. 
 
COA 
Binnen bet COA zijn er diverse diensten die een rol vervullen in het proces rondom de statushouder: 

- Programmamanagers huisvestinggesprek – ten behoeve van de koppeling van de statushouder 
aan een arbeidsmarktregio. 

- Regievoerders – ten behoeve van de koppeling van statushouders aan gemeenten. 

- Managers van diensten – ten behoeve van informatieoverdracht over statushouders. 

 
Onderwijsinstellingen 
Bij onderwijsinstellingen betreft het drie soorten onderwijs die kunnen spelen bij statushouders: 

- Inburgering 

- Basiseducatie (incl. entree opleidingen) 

- Reguliere (vak)opleidingen. 
In de regio Rivierenland zijn ROC Rivor en VluchtelingenWerk de twee grootste aanbieders van 
inburgering. Capabel Taal is daarnaast een aanbieder die de regio (vnl. Culemborg) actief is.  
Statushouders die al een hoger taalniveau hebben, kunnen (met reiskostenvergoeding) Nederlandse 
taal buiten de regio volgen. 
Daarnaast is ROC Rivor de grootste instelling voor basiseducatie en reguliere (vak)opleidingen. 
 
Woningbouwcorporaties 
In de regio Rivierenland zijn de volgende woningcorporaties actief: 

- Kleurrijk Wonen 

- De Kernen 

- De Goede Woning 

- Woonlinie 

- Woonstichting Maasdriel 

- Stichting Woonbeheer Betuwe 

- Stichting Christelijke Woningcorporatie  
 
Een aantal gemeenten in deze regio heeft slechts één woningcorporatie in haar gemeente, waarmee 
ze afspraken kan maken in het kader van de taakstelling. 
Er is een regionaal overleg tussen gemeenten, Werkzaak Rivierenland en woningcorporaties. 
 

 

                                                      
19 Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. 
UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 
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5. Regionale ambitie en actiepunten 
 
De gemeenten in de regio Rivierenland hebben aangegeven dat de inzet rondom een statushouder 
beter en meer op elkaar afgestemd moet worden. Op dit moment wordt er teveel fragmentarisch 
ingezet. Hetgeen logisch is vanuit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen statushouder 
(inburgering), gemeenten (huisvesting, maatschappelijke begeleiding incl. 
participatieverklaringstraject,  welzijn- en zorgbeleid,  minima- en armoedebeleid) en Werkzaak 
Rivierenland (inkomen en re-integratie).  
Ten behoeve van snellere integratie en participatie van statushouders is het van belang dat de 
verschillende interventies elkaar versterken. 
 
Tijdens de kennismakingsronde langs gemeenten en Werkzaak Rivierenland  zijn vanuit de 
uitvoeringspraktijk onderwerpen naar voren gekomen waar regionale samenwerking de lokale 
ondersteuning aan statushouders kan versterken. Op basis van deze inventarisatie zijn onderstaande 
actiepunten opgenomen.  
 
Om te komen tot een verbetering en versnelling in het integratie- en participatieproces van 
statushouders pakken we in de arbeidsmarktregio onderstaande actiepunten op. De actiepunten 
worden geïnitieerd door de regiocoördinator statushouders. Per actiepunt gaat de regiocoördinator  
werkgroepen formeren.  
 
1. Verbeteren informatieoverdracht COA/gemeente/Werkzaak Rivierenland 
Op dit moment komt er vanuit het AZC beperkte informatie over de statushouder naar de gemeente. 
Terwijl er op de Proces Opvang Locatie (POL)20 en in het AZC al informatie is verzameld over 
bijvoorbeeld opleidingsniveau, arbeidsverleden, fysieke en mentale situatie van de statushouder.  
Op dit moment vindt er geen informatieoverdracht plaats naar Werkzaak Rivierenland. 
Door afspraken te maken met het COA over de over te dragen informatie, kan deze informatie door 
gemeenten en werkcoaches gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de intake en het sneller starten met 
de trajecten. 
 
Acties: 

 Optimaliseren van informatievoorziening vanuit het COA. Gebruik ‘blauw/groene map’ map met 
informatie vanuit het COA – fysieke map met informatie in het bezit van de klant. (Q1-2) 

 Inzage in Taakvolgsysteem (TVS) organiseren voor Werkzaak Rivierenland. (Q1-2) 

 Signalen over het niet juist of onvolledig invullen van TVS en gebruik blauw/groene map 
via de regiocoördinator bespreken met het COA. (continu) 

 Verkennen te maken afspraken met unitmanager diensten van het COA t.a.v. warme overdracht 
door casemanager COA en gemeente/Werkzaak (Q1-2) 

 Met de werkgeversadviseurs bekijken op welke manier we het COA (t.t.v. van de POL-fase) 
kunnen informeren wanneer zich specifieke kansen op de arbeidsmarkt of bij bepaalde bedrijven 
voordoen. Op deze manier kunnen we gericht mensen koppelen aan deze arbeidsmarktregio en 
dus vroegtijdig al starten met trajecten. (Q1-2) 
 

Op te pakken door:  
COA, Werkzaak Rivierenland (regioteam I en II (werkcoaches) en werkgeversdienstverlening) en 
enkele gemeenten. 
  

                                                      
20 Op de POL start de algemene asielprocedure. Hier vindt ook het huisvestingsgesprek plaats met de statushouder om het 

moment dat hij een (tijdelijke) verblijfsstatus krijgt heeft. Op basis van harde criteria (waaronder eerstegraads familie 
banden) en zachte criteria (waaronder werkervaring, ambities en opleiding) wordt een statushouder gekoppeld aan een 
arbeidsmarktregio en geplaatst in een AZC dichtbij de arbeidsmarktregio. 
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2. Optimaal benutten voorinburgering in AZC 
Op het moment dat een statushouder gekoppeld is aan een arbeidsmarktregio wordt hij gehuisvest 
in een AZC in de buurt daarvan. Daar wacht hij totdat er huisvesting beschikbaar is in de gemeente 
waaraan hij gekoppeld is. Deze wachttijd verschilt per persoon en per gemeente (zie p.6).  
Het COA heeft extra middelen van het ministerie van SZW beschikbaar gesteld gekregen om het 
voorinburgeringsprogramma in het AZC uit te voeren. 
 
Het COA heeft een programma voorinburgering. Dit programma bestaat uit21: 

- Module 120 uur Nederlandse taalles 

- Module Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 

- Module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) (inclusief diplomawaardering) 

- Individuele begeleiding 
Deelname aan het voorinburgeringsprogramma is vrijwillig. Het is echter van groot belang dat 
statushouders hiervan gebruik maken, zowel voor henzelf als voor gemeenten c.q. Werkzaak 
Rivierenland. 
 
Acties: 

 Afspraken maken met het COA over de bevordering van deelname aan het 
voorinburgeringsprogramma voor de statushouders gekoppeld aan regio Rivierenland. (Q1-2) 

 De inhoud van de modules delen met gemeenten, Werkzaak Rivierenland, VluchtelingenWerk, 
zodat iedereen daar met zijn eigen dienstverlening op voort kan bouwen. (Q1-2) 

 Afspraken maken met het COA dat de gevolgde modules in het TVS worden opgenomen. (Q1-2) 

 Verkennen mogelijkheden op meer koppelingen vanuit een beperkter aantal AZC’s (dan de 
huidige veertien) te realiseren, zodat het makkelijker wordt om inde wachtperiode activiteiten op 
te starten. (Q1-2) 

 
Op te pakken door:  
COA en regiocoördinator. Vervolgens verbreden naar enkele gemeenten, Werkzaak Rivierenland  en 
VluchtelingenWerk. 
 
 
3. Assessment tool gebruiken voor statushouders 
Bij Werkzaak Rivierenland wordt gewerkt met het instrument Dariuz. Dit instrument geeft inzicht in 
de competenties en ontwikkeling van de werkzoekende. De werkzoekende vult zelf een vragenlijst in. 
Dit instrument is echter in het Nederlands en daardoor minder geschikt voor de statushouders. 
Het is wenselijk een assessment-tool te gebruiken om vroegtijdig, in de eigen taal, een beeld te 
krijgen van de competenties en onderwijsniveau van de statushouder. 
 
Acties: 

 Verkennen assessment tools (onder andere NOA, In-Check en mogelijkheden aanpassing Dariuz) 
en keuze maken (Q1-2) 

 Pilot starten met de gekozen tool (Q2-3) 

 Evaluatie gekozen tool (Q3) 
 
Op te pakken door:  
Werkzaak Rivierenland en enkele gemeenten. 
  

                                                      
21 Brief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2016-0000231695, ‘Voortgang integratie en participatie 
verhoogde asielinstroom’ d.d. 27 oktober 2016. 
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4. Samenwerkingsafspraken met aanbieders inburgering in beeld brengen 
Sinds de Wet Inburgering van 2013 is inburgering een verantwoordelijkheid van de statushouder zelf. 
In de praktijk ervaren we dat werk(ervaringsplekken) / taalstages soms moeilijk te combineren zijn 
met inburgering. Het is van belang dat de inburgering, taalstages, (vrijwilligers)werk elkaar juist 
versterken. Daarnaast is het goed te realiseren dat statushouders inburgering afronden op taalniveau 
A2 – vergelijkbaar met groep 8 van de basisschool. Dit is onvoldoende om werk te vinden op de 
arbeidsmarkt. Tenslotte zijn er op dit moment wachtlijsten voor inburgering. 
 
Acties: 

 In beeld brengen waar huidige inburgeraars hun inburgeringscursus volgen. (Q1) 

 In beeld brengen van de afspraken met deze aanbieders inburgering ten aanzien van flexibiliteit 
qua lesuren, over niet deelnemen aan lessen en de situatie van de wachtlijsten. (Q1-2) 

 Afspraken maken over wie regie voert op de voortgang van de inburgering (gemeente/Werkzaak). 
(Q1-2). 

 Regionaal verkennen hoe we de samenwerkingsafspraken met aanbieders kunnen maken in het 
kader van gecombineerde inburgerings/leer/werktrajecten. (Q2) 

 
Op te pakken door:  
Aanbieders inburgering, Werkzaak Rivierenland, enkele gemeenten. 
 
 
5. Uitbreiden instrumenten voor toeleiding naar arbeids-/maatschappelijk participatie 
De ondersteuning van statushouder naar werk vindt, m.u.v. de gemeenten Buren en Neder-Betuwe, 
plaats vanuit Werkzaak Rivierenland. De ondersteuningsvraag van de statushouder heeft specifieke 
kenmerken die afwijken van een reguliere werkzoekende: beheersen van de Nederlandse taal, 
omgangsvormen op de werkvloer en het omzetten van werkervaring en diploma’s naar de 
Nederlandse context. Dit zorgt ervoor dat de gebruikelijke in te zetten instrumenten mogelijk 
aangepast c.q. aangevuld moeten worden voor deze doelgroep. 
 
Acties: 

 CV / vaardigheden flyer statushouders opstellen. Verkennen hoe de methodiek van het VIP-
project (Vluchtelingen Investeren participeren) bij iedere statushouder kan worden ingezet.(Q1-2) 

 Mogelijkheden verkennen inzet tolken (Q1-2)  

 Optimaliseren en uitbreiden taalstages. Hiervoor gaan we vanuit Werkzaak Rivierenland het 
product taalstage eenduidig omschrijven. Accountmanagers gaan de bereidheid bij werkgevers 
polsen voor het bieden van taalstages. Gemeenten/Werkzaak Rivierenland vragen om zelf ook 
plekken voor een taalstage te bieden. (Q1-2) 

 Verkennen in hoeverre de in ontwikkeling zijnde leer/werkroutes bij Werkzaak Rivierenland voor 
de groep statushouders inzetbaar zijn. (Q2) 

 Pilot uitvoeren waarbij inburgering, leren en werken integraal wordt uitgevoerd. (Q2-4) 

 Verkennen of, en zo ja welke, nazorg nodig is op het moment dat een statushouder bij een 
werkgever is geplaatst. (nader te bepalen) 

 Verkennen of er een specifieke aanpak nodig is voor de doelgroep jongere statushouders tot 27 
jaar. En indien deze nodig is hoe deze vormgegeven moet worden. (nader te bepalen) 

 
Op te pakken door:  
Werkzaak Rivierenland (regioteam I en II (werkcoaches), beleid en advies, 
werkgeverdienstverlening), leerwerkloket en onderwijsinstellingen. 
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6. Accountmanagers faciliteren in toeleiden naar werk(ervaring) 
Binnen Werkzaak Rivierenland is er een team werkgeversdienstverlening. Daar zitten de 
accountmanagers die de contacten hebben met de werkgevers.  
 
Acties: 

 De doelgroep statushouders op het netvlies krijgen bij de accountmanagers. (Q1-2) 

 In beeld brengen welke ondersteuningsinstrumenten er zijn voor statushouders. (Q1) 

 Werkgevers die aangegeven mogelijkheden te willen bieden aan deze doelgroep, actief 
benaderen door accountmanagers en verkennen wat er te realiseren valt. (continu) 

 Verkennen welke ondersteuning werkgevers nodig hebben bij het bieden van kansen aan 
statushouders. (nader te bepalen) 

 
Op te pakken door:  
Werkzaak Rivierenland; teams werkgeversdienstverlening en regioteam I en II (werkcoaches), in 
samenwerking met RW POA. 
 
 
7. Versterken samenwerking in de regio 
De arbeidsmarktregio Rivierenland kent een diversiteit aan organisaties die betrokken zijn bij de 
statushouder. Op sub-regio wordt er in meer of mindere mate samen gewerkt, maar er liggen meer 
mogelijkheden om gebruik te maken van elkaar projecten en ervaringen.  
 
Acties: 

 Uitbreiding van de deelnemers aan het regionale beleidsoverleg statushouders, zodat alle 
gemeenten uit de arbeidsmarktregio aangesloten zijn. De regiocoördinator bereidt dit overleg 
samen met de gemeente Geldermalsen voor. De voortgang van het project screening en matching 
wordt ook daar besproken. (Q1) 

 Organiseren van een werkconferentie regio Rivierenland (Q2).  De werkconferentie kent de 
volgende doelen: uitwisseling van kennis en goede voorbeelden, verkenning van mogelijke 
samenwerking en komen tot een regionaal plan 2017 – 2018.  
Hierbij willen we de statushouder als vertrekpunt nemen en de diverse facetten (waaronder taal 
en inburgering, werk en inkomen, welzijn en gezondheid, onderwijs en scholing en huisvesting) 
waar hij mee van doen krijgt, belichten. In het actieplan worden gezamenlijk te behalen 
resultaten geformuleerd. 
Met het opstellen van een actieplan wordt beoogd om ingezette acties te borgen na het vertrek 
van de regiocoördinator.  

 Deskundigheidsbevordering. Er bestaat veel onbekendheid bij vrijwilligers en werkgevers over 
wat mag in combinatie met de uitkering. Hierover willen we informatie delen tijdens de 
werkconferentie. (Q2) 
Daarnaast bestaat er mogelijk nog meer behoefte aan deskundigheidsbevordering. Dit wordt 
geïnventariseerd en in acties uitgezet bij de werkconferentie. (Q3 en Q4)  

 Optimaliseren participatieverklaringstrajecten in de gemeenten (Q2). 
 
Op te pakken door:  
Een werkgroep bestaande uit drie gemeenten, twee VluchtelingenWerk-organisaties, de 
regiocoördinator statushouders en de regiocoördinator gezondheid is gestart met de voorbereiding 
van deze werkconferentie. De statushouders geven we ook een rol op, en in de voorbereiding van, 
deze conferentie.  
 
 
Naast de hierboven genoemde acties loopt het verkennen van aanvullende financieringsbronnen. 
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De hierboven genoemde actiepunten hebben betrekking op statushouders. Wij willen in de regio niet 
alleen óver deze mensen praten, maar juist mét deze mensen. Daarom willen we bij het oppakken 
van de actiepunten gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van de statushouders in onze 
gemeenten. En daar waar mogelijk hen ook een actieve rol geven. 
 
 
Op drie momenten gedurende dit project wordt er een voortgangrapportage opgesteld (zie p. 16). 
Daarin wordt de stand van zaken van de diverse acties beschreven. Tevens vindt daar dan mogelijke 
bijstelling plaats indien de situatie in de praktijk anders loopt dan nu ingeschat. 
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6. Communicatie en verantwoording 
 
Bij dit project zijn diverse partijen betrokken. De manier waarop de regiocoördinator vanuit 
Werkzaak Rivierenland met betrokkenen communiceert, verschilt naar gelang de rol die ieder heeft. 
Hierbij is er onderscheid in besluitvormend, informerend en uitvoerend. 
 
Besluitvormend 
De gemeente Tiel is de centrumgemeente in deze regio. Zij heeft de uitvoering van dit project 
overgeheveld naar Werkzaak Rivierenland. Vaststelling van dit projectplan vindt plaats door het DB 
van Werkzaak Rivierenland en door het college van de centrumgemeente Tiel. 
Op 20 maart 2017 vergadert het DB van Werkzaak Rivierenland. Daarna wordt het projectplan 
doorgeleid naar het college van de gemeente Tiel. 
 
Informerend 
Dit projectplan wordt ter informatie gedeeld met: 

- het AB van Werkzaak Rivierenland,  

- de gemeenten in de arbeidsmarktregio. Ambtelijk ligt er een verantwoordelijkheid om het binnen 
de eigen organisatie te verspreiden. 

- RW POA  

- Overige betrokken partijen (zie hoofdstuk 4) 
 

Uitvoerend 
Bij de uitvoering van dit project zijn diverse partijen betrokken (zie hoofdstuk4 ). 
Op dit moment is er een ambtelijk overleg Statushouders waar de volgende partijen aan deelnemen: 

- De gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, 
Zaltbommel 

- Werkzaak Rivierenland  

- VluchtelingenWerk Oost Nederland en Zuid Nederland 

- Regiocoördinator Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) 
Voor het vervolg worden vanaf nu ook de gemeente Buren en Neder-Betuwe uitgenodigd.  
Vanuit dit overleg gaan we dit project oppakken en laten we andere betrokken organisaties 
aansluiten. De voortgang van het project wordt in dit ambtelijk overleg besproken.  
 
Wanneer er uit de actiepunten zaken naar voren komen waar het DB van Werkzaak Rivierenland een 
besluit op moet nemen, loopt dat via het Beleidsoverleg. De gemeenten Buren en Neder-Betuwe 
maken geen onderdeel uit van dit beleidsoverleg. Mogelijk dat deze gemeenten separaat een besluit 
moeten nemen.  
 
Tussenrapportages Divosa 
Met Divosa is afgesproken dat er op drie momenten een periodieke verantwoording afgelegd wordt 
over de uitvoering van het project. 
De opleverdata van deze rapportages bij Divosa zijn:  

- 28 februari 2017 

- 31 augustus 2017 

- 31 januari 2018 
De rapportage van 31 januari 2018 niet alleen een verantwoording over hetgeen gedaan is, maar ook 
een advies hoe hetgeen ingang is gezet verder opgepakt kan worden. 
 
De voortgangsrapportages worden geaccordeerd door het DB van Werkzaak Rivierenland en ter 
informatie verspreid naar de betrokken partijen. 


