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SLIM KOPPELEN
TOELEIDING STATUSHOUDERS NAAR 
DE ARBEIDSMARKT KOMT OP STOOM

De eerste ervaringen zijn binnen. Een vroege arbeidsmarktscreening en 
slimme koppeling aan specifieke gemeenten moeten de kans op werk 
voor statushouders vergroten. 
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: MARCEL VAN DEN BERGH
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 T
oen Sprank vorig jaar 
een special over vluchte-
lingen bracht, verkeerde 
Nederland nog in een 
staat van lichte paniek. 

Overal werden sportzalen en leeg-
staande kantoren geschikt gemaakt 
voor noodopvang. Sprank keek al 
wat vooruit en vroeg deskundigen 
wat gemeenten moesten doen om 
te zorgen voor succesvolle integratie 
op de arbeidsmarkt. Zorg voor één 
contactpersoon en maak een snelle 
start met de re-integratie, zongen de 
geïnterviewden in koor.
We zijn een jaar verder. De vluchte-
lingenstroom is afgenomen, verschil-
lende opvangcentra staan alweer 
leeg en de statushouders worden 
beetje bij beetje over de gemeenten 
verdeeld. Hoe pakken die het op? 
Wat doen gemeenten om de vluch-
telingen te laten participeren in de 
Nederlandse samenleving?

MEEDOEN
Sprank is op bezoek bij Wim Top, 
projectleider statushouders van Hou-
ten, een gemeente die voorop loopt 
bij de integratie van statushouders. 
Top vertelt dat het uitgangspunt van 

het Houtense college is dat vrijheid, 
gelijkwaardigheid, solidariteit en par-
ticipatie – de waarden die genoemd 
worden in de Participatieverklaring 
die alle statushouders moeten onder-
tekenen – pas echt betekenis krijgen 
in relatie met andere Houtenaren. 
Dus moet er contact tot stand ko-
men. Houten stelt dan ook alles in 
het werk om statushouders te laten 
kennismaken met allerlei mensen 
en partijen. “We willen contacten 
faciliteren door zoveel mogelijk in te 
zetten op het vormen van netwerken, 
formeel en informeel. En mensen 
houden regie en ruimte voor eigen 
initiatief.”
In het actieplan ‘Blijven meedoen’ 
is geregeld dat iedere statushouder 
binnen drie weken een uitgebreide 
intake krijgt: hoe ziet het cv eruit en 
welke realistische mogelijkheden 
zijn er in de regio Houten? Vervol-
gens wordt een persoonlijk plan van 
aanpak uitgewerkt, in nauwe samen-
werking met het werkgeversservice-
punt, Werk en Inkomen Lekstroom 
(WIL) en de welzijnsorganisatie 
vanHouten&Co. Tot nog toe zijn 
er zeventig intakes gedaan; twintig 
statushouders doen nu vrijwilligers- 
of ander werk. Dat worden er snel 
meer.
“De kunst is om zo te puzzelen dat 
iemand een eerste stap naar inte-
gratie kan nemen”, vertelt Top. “Dat 
zal niet meteen de droombaan zijn, 
maar het is wel een begin. Het kan 
betaald of vrijwilligerswerk zijn. Het 
belangrijkste is dat iemand ervaring 
opdoet, sociale contacten legt en zich 
een beeld vormt van het werken in 
Nederland.” Dit gebeurt parallel aan 
de inburgeringscursus, zodat er een 
relevante context is om de taal te 
gebruiken.
Top noemt het voorbeeld van de Sy-
rische archeoloog van rond de vijftig 
die alles weet van historische steden, 
soms van wel duizenden jaren oud. 
“In Nederland kan hij niet een-twee-

drie als archeoloog aan de slag, al 
was het maar omdat er hier niet van 
die oude steden zijn. Zelf is hij voor-
al op zoek naar geestverwanten en is 
hij gaan mailen met musea. Maar er 
lag ook een aanbod van de Rotary om 
iemand te ondersteunen. We hebben 
hem aan die club gekoppeld zodat 
hij ook een netwerk heeft voor meer 
praktische ondersteuning.”
De eerste anderhalf jaar doet 
vanHouten&co de begeleiding voor 
alle leefgebieden. Want ook de werk-
coach van WIL heeft maar beperkt de 
tijd voor zijn klanten. “We investeren 
aan de voorkant in coaching, zodat 

in de tweede fase de werkcoach veel 
sneller slagen kan maken. Samen 
met andere gemeenten werkt Hou-
ten nu aan een regionale aanpak van 
de huisvesting én integratie, waarbij 
al op dag één wordt gestart met de 
doorontwikkeling. Het liefst zelfs 
eerder, al in het azc.”

VROEGE SCREENING
Precies op dat punt wordt de 
Utrechtse gemeente op haar wenken 
bediend. Sinds deze zomer voeren 
Divosa en het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) in het 
aanmeldcentrum Doetinchem een 
vroege arbeidsmarktscreening uit 
bij statushouders. Hierin wordt 
informatie opgehaald over arbeids-
verleden, gevolgde opleidingen en 
kwalificaties, met als doel nieuwe 

‘ De eerste stap is 
misschien geen 
droombaan,  
maar het is wel 
een begin’

Factsheet vroege 
screening en 
kansrijke  
koppeling 
In de ‘Factsheet vroege arbeids-
marktscreening’ – te vinden op 
de website van de Rijksoverheid – 
staan alle veelgestelde vragen over de 
screening van het arbeidsverleden, de 
gevolgde opleidingen en kwalificaties 
van vergunninghouders. In de fact-
sheet zijn ook antwoorden opge-
nomen op vragen over de kansrijke 
koppeling van vergunninghouders aan 
gemeenten.

>



6 

20
 o

kt
ob

er
 2

0
16

vergunninghouders te koppelen aan 
gemeenten waar ze een goede kans 
maken op doorstroming naar oplei-
dingen en banen. 
De procedures om vluchtelingen tot 
Nederland toe te laten duren lang. 
Als ze na veel wachten een status 
krijgen waarmee ze in Nederland 
mogen blijven, worden ze toege-
wezen aan een gemeente die dan 
op zoek gaat naar woonruimte. Tot 
voor kort kreeg een gemeente alleen 
een naam en burgerservicenummer 

door. Om wie het ging en wat deze 
persoon in zijn mars heeft, was een 
volkomen verrassing. Terwijl, als je 
weet wie er komt, kun je je voorbe-
reiden en sneller de eerste stappen 
zetten en kan de statushouder al 
in het azc met bepaalde trajecten 
beginnen.

BOER IN GRONINGEN
In de nieuwe situatie worden in het 
zogenoemde huisvestingsgesprek 
aanvullende vragen gesteld over de 
gevolgde scholing, het arbeidsverle-
den en mogelijke toekomstplannen 
in Nederland. Hieruit volgt een 
advies over de arbeidsmarktregio’s 
waar de betreffende statushouder 
de meeste kans maakt op werk. 
Een boer is beter op zijn plaats in 
Groningen dan in Amsterdam, een 
lasser vindt makkelijker werk in Bra-
bant. Wel gaan ‘harde’ criteria altijd 
voor, bijvoorbeeld gezinshereniging 
of de nabijheid van een ziekenhuis 
voor iemand die chronisch ziek is. 
Het is de bedoeling om de vroege 

arbeidsmarktscreening in de loop 
van het jaar ook toe te passen in de 
andere vijf aanmeldcentra.
Regiocoördinatoren krijgen een 
centrale rol bij het aan de slag helpen 
van statushouders in gemeenten en 
arbeidsmarktregio’s, vertelt Luciënne 
Middelhof, projectleider bij Divosa. 
Zij moeten gemeenten stimuleren 
om trajecten te starten met vergun-
ninghouders. Regiocoördinatoren 
kunnen gemeenten ook ondersteu-
nen bij het oplossen van problemen 
of het inrichten van hun processen, 
bijvoorbeeld als het gaat om interne 
communicatie. “Als de informatie 
over de statushouder binnenkomt 
bij een ambtenaar van huisvesting, 
moet hij de relevante arbeidsmarkt-
informatie wel doorgeven aan zijn 
collega van werk en inkomen.” 
Daarnaast kunnen regiocoördina-
toren strijdige wet- en regelgeving 
aankaarten bij de juiste mensen.
Het is zeker niet de bedoeling 
nieuwe structuren op te tuigen, 
benadrukt Middelhof. Regio-

Een boer is beter op zijn 
plaats in Groningen dan 

in Amsterdam; een  
lasser vindt makkelijker  

werk in Brabant

Nog veel werk 
In 2013 had 46 procent van de 
vluchtelingen tussen de 15 en 64 
jaar werk, blijkt uit onderzoek van 
VluchtelingenWerk; ongeveer 
evenveel als het aandeel niet-west-
erse allochtonen met een baan. In 
vergelijking met autochtonen blijft dit 
nog flink achter (74%). Op Zweden na 
is het verschil in arbeidsparticipatie 
tussen migranten en autochtonen 
in Nederland het grootst van alle 
westerse landen, zo berekende de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, 
OESO. Naarmate vluchtelingen 
langer hier zijn, hebben ze vaker 
een baan. Van de vluchtelingen die 
werken, heeft ongeveer twee derde 
een deeltijdbaan. Voor een derde is 
dit een kleine deeltijdbaan.
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coördinatoren kunnen vanuit de 
centrumgemeenten twee dagen 
per week ingezet worden. Het zijn 
managers en projectleiders uit de 
bestaande structuur die bekend zijn 
met ketenpartners als de werkgevers-
servicepunten. Zij spelen vooral een 
rol nadat de statushouder gekoppeld 
is aan een gemeente, maar daar nog 
niet is gehuisvest. 
 
OP STOOM
Daarnaast is het belangrijk dat 
gemeenten de mogelijkheden benut-
ten. Iedere statushouder krijgt een 
‘blauwe map’ (die overigens groen is) 
met daarin alle relevante informatie 
over zichzelf en de activiteiten die al 
zijn ondernomen. Zo kent het COA 
het programma ‘Voorbereiding op 
inburgering’, gericht op zelfstandig 
wonen in Nederland, dat bestaat 
uit taal, kennis van de Nederlandse 
maatschappij en individuele begelei-
ding. Een nieuw onderdeel is ‘Oriën- 
tatie op de Nederlandse Arbeids-
markt’, kortweg ONA. “Ga dat als 

gemeente niet nog eens overdoen, 
maar benut wat er al is.” Middelhof 
roept gemeenten op om vooral aan 
de slag te gaan. “Er was even wat tijd 
nodig, maar nu komt alles goed op 
stoom.”  
Jaco Dagevos is hoogleraar Integratie 
en migratie aan de Erasmus Uni-
versiteit en een van de auteurs van 
het WRR-rapport over vluchtelingen 
en werk. Hij constateert dat er nu 
specifiek beleid is om statushouders 
aan het werk te krijgen. “Anders dan 
tien, vijftien jaar geleden bundelen 
partijen op verschillende niveaus nu 
de krachten.”
Projectleider Top van de gemeente 
Houten: “De beste vorm van 
integratie voor statushouders na 
huisvesting is het werken aan een 
realistisch perspectief op werk. Het 
is de broodnodige investering in de 
toekomst waarmee vluchtelingen zo 
snel mogelijk weer de regie terug-
pakken. Aan gemeenten de taak 
deze investering vorm te geven en te 
faciliteren.” *

Handig!
De Sociaal-Economische Raad heeft 
een handige website gelanceerd met 
informatie over (arbeids)participatie 
van vluchtelingen in Nederland; over 
wetgeving, beleid en ondersteun-
ingsmogelijkheden en met mooie 
voorbeelden van (vrijwilligers)werk, 
inburgering en onderwijs. De website 
richt zich op werkgevers, onderwijs- 
instellingen en maatschappelijke or-
ganisaties. Voor de inhoud van de site 
is nauw samengewerkt met de stich-
ting voor vluchtelingstudenten UAF 
en de ministeries van SZW en OCW. 
Ook VluchtelingenWerk Nederland, 
het COA, de VNG, de sociale partners 
CNV, FNV, VNO-NCW en MKB-Neder-
land en verschillende kennisinstituten 
hebben bijgedragen.
www.werkwijzervluchtelingen.nl 

Waar komen de  
vluchtelingen vandaan?
In maart 2016 woonden er ruim 45 duizend asielmigranten in de 
centrale opvang. Ruim 16 duizend van deze bewoners zijn vluch-
telingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. Van de 
asielzoekers uit Syrië en Eritrea krijgt ongeveer 90 procent een 
verblijfsvergunning. Van de aanvragen uit Irak en Afghanistan 
wordt ongeveer 50 procent gehonoreerd. 

PERSONEN IN OPVANG NAAR NATIONALITEIT, MAART 2016

Land van herkomst aantal percentage

Syrië 20.108 44%

Irak 3.967 9%

Eritrea 3.434 8%

Afghanistan 3.337 7%

Ethiopië 2.868 6%

Overig 11.732 26%

Totaal 45.446 100%

BRON: COA

Niet zonder hulp
Statushouders vallen, net als andere 
werkzoekenden die ondersteuning 
nodig hebben, onder de Participatiewet. 
Kennisplatform Integratie & Samen- 
leving en Divosa hebben alle Neder-
landse gemeenten in een online enquête 
gevraagd wat de huidige stand van zaken 
is bij de arbeidsmarkttoeleiding van 
statushouders en wat gemeenten zien 
als kansen en knelpunten, randvoor-
waarden en uitdagingen. De enquête 
is ingevuld door 110 respondenten die 
samen 197 gemeenten van verschillende 
omvang vertegenwoordigen. Daarmee 
is de respons representatief en kunnen 
uitspraken gedaan worden voor alle 
Nederlandse gemeenten. De belangrijk-
ste bevindingen:
•  72 procent van de gemeenten heeft 

specifiek beleid om vluchtelingen met 
een status aan het werk te helpen of 
heeft dat in ontwikkeling.

•  Twee derde van de gemeenten stelt 
dat er op dit moment onvoldoende 
geschikt werk is in hun regio.

•  Slechts 16 procent van de gemeenten 
zegt voldoende te weten van de  
statushouders om te kunnen bemid-
delen naar werk.

•  Gemeenten willen snel(ler) beginnen 
met arbeidstoeleiding. Nu wacht ruim 
een derde hiermee tot de statushou-
der de verplichte inburgering heeft 
afgerond.

•  85 procent van de gemeenten geeft 
aan dat er voldoende politiek draagvlak 
en politieke wil aanwezig is in de ge-
meente om de arbeidstoeleiding goed 
te organiseren.

De aanbevelingen van de onderzoekers:
•  Ga eerder aan de slag. 
•  Kijk per groep wat er nodig is.
•  Werk intensief samen met werkgevers.
•  Maak taaleducatie onderdeel van het 

traject naar werk.
•  Gebruik ervaringen van andere 

gemeenten.

 Lees het volledige rapport op  
www.divosa.nl. Zoek op: ‘meeste 
vluchtelingen komen zonder hulp niet 
aan werk’. 


