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1
1.1

Conclusies en aanbevelingen
voor gemeenten

Conclusies

Over dit onderzoek

Participatie op de arbeidsmarkt wordt door vluchtelingen, de
overheid en de samenleving gezien als zowel de motor als

Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan

het resultaat van integratie. In het algemeen en in specifiek

het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie &

beleid beoogt de overheid de arbeidsparticipatie van status-

Samenleving in samenwerking met Divosa. Doel van de

houders te vergroten. Gemeenten zijn via de Participatiewet

monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen

verantwoordelijk voor ondersteuning van bijstandsgerechtig-

in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van

den. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Divosa

statushouders in kaart te brengen. We definiëren arbeid-

brengen via deze monitor jaarlijks in beeld wat gemeenten doen

stoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk

om statushouders op weg naar werk te helpen.

werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk.

Bekende succesfactoren voor integratie en participatie zijn een

De publicaties van de monitors uit 2016 en 2017 vindt u

snelle start met integratie en arbeidstoeleiding en gelijktijdige

hier.

inzet van inburgering en andere vormen van participatie. In de
monitor van 2017 zagen we dat gemeenten steeds eerder

In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten verte-

beginnen met arbeidstoeleiding, en niet meer wachten totdat de

genwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeen-

verplichte inburgering is afgerond. Deze trend heeft zich voort-

ten. We hebben een respons bereikt die representatief is en

gezet: 75 procent van de gemeenten start nu de arbeidstoelei-

waarmee we uitspraken kunnen doen over alle gemeenten

ding op het moment dat een statushouder zich in de gemeente

in Nederland. Om de resultaten van de enquête te duiden

vestigt. Zo zijn er allerlei aanpakken ontwikkeld waarbij status-

en verlevendigen, hebben we dit jaar daarnaast zeven diep-

houders de inburgering kunnen combineren met werkervaring

te-interviews afgenomen met gemeenten: de informatie uit

opdoen of andere, op (arbeids)participatie gerichte activiteiten.

die interviews is in kaders in de tekst verwerkt.

Meer kennis over en aandacht voor statushouders
In grote lijnen zien we dat gemeenten over de hele linie vorderin-

Gemeenten benoemen de samenwerking met werkgevers als

gen maken als het gaat om het aanbieden van passende onder-

een van de belangrijkste werkzame elementen voor een succes-

steuning aan statushouders richting de arbeidsmarkt. Zo heeft

volle toeleiding naar werk. Zij ondersteunen werkgevers, onder

nu 84 procent van de gemeenten speciaal daarvoor aangewezen

andere door proefplaatsingen mogelijk te maken en geschikte

klantmanagers die met meer expertise en soms met een lagere

kandidaten aan te dragen voor vacatures. Concluderend: de

caseload statushouders begeleiden. Eerder vonden gemeen-

resultaten van de monitors van de afgelopen drie jaren laten

ten dat zij te weinig wisten over de achtergrond en mogelijk-

een stijgende lijn zien in het belang dat gemeenten hechten aan

heden van individuele statushouders om hen goed richting de

extra ondersteuning en de daarmee samenhangende beschik-

arbeidsmarkt te begeleiden, nu werken zij veelal met uitgebreide

baarheid van (specifieke) maatregelen en activiteiten gericht op

face-to-face-intakes of assessments. Het persoonlijke contact

de toeleiding naar de arbeidsmarkt voor statushouders.

en de intensieve begeleiding zijn volgens gemeenten de belangrijkste succesfactoren, en deze maken dat zij de statushouders

Knelpunten arbeidstoeleiding

beter ‘kennen’. Ook het samenwerken in de gemeente en in de

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen, ten eerste over het bereik

regio, bijvoorbeeld met taalinstituten, het onderwijs, organisa-

van het aanbod. Weliswaar kunnen statushouders in acht op de

ties als VluchtelingenWerk en werkgevers, gaat steeds beter.

tien gemeenten werkervaring opdoen of vrijwilligerswerk doen
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en zegt driekwart van de gemeenten de instroom in onderwijs

de statushouders levert dit een zorgelijk beeld op. Vrouwelijke

te faciliteren, maar het is niet bekend welk deel van de status-

statushouders die veelal verder van de arbeidsmarkt afstaan,

houders ook daadwerkelijk gebruik van dit aanbod kan maken

krijgen minder kans om hun (grote) afstand tot de arbeidsmarkt

of maakt. In veel gevallen is het aantal deelnemende statushou-

te overbruggen. Zo versterken belemmeringen die te maken

ders laag: zo blijkt dat slechts 16 procent van de (veelal betrek-

hebben met de achtergrondkenmerken van vrouwelijke status-

kelijk jonge) statushouders volgens gemeenten instroomt in

houders en belemmeringen in de uitvoering elkaar. Daarmee

een opleiding. Ook de Sociaal-Economische Raad signaleert in

zien we dat als er vanuit gemeenten en in arbeidstoeleidings-

hun recente tussenbalans over vluchtelingen en werk dat veel

projecten in de basis geen onderscheid gemaakt wordt in sekse,

statushouders nog niet hebben kunnen profiteren van trajecten

dit leidt tot ongelijke uitkomsten voor mannen en vrouwen, ten

die zijn ingericht om hun een goede start op de arbeidsmarkt

nadele van de arbeidspositie van de vrouw.iv

te geven.i Verder blijkt uit de toelichtingen bij de monitorvragen
en uit de aanvullende interviews die we gehouden hebben, dat

Een derde kanttekening betreft de mogelijkheden die statushou-

gemeenten in hun antwoorden soms verwijzen naar de hypo-

ders hebben om via een opleiding (duurzaam) uit te stromen naar

thetische mogelijkheid van deelname door statushouders,

de arbeidsmarkt. Een Nederlands diploma geeft de beste kansen

bijvoorbeeld omdat alle in de Participatiewet beschikbare instru-

voor statushouders om een duurzame positie op de arbeids-

menten in principe ook voor statushouders toegankelijk zijn. Er

markt te verwerven. Gemeenten (h)erkennen dit en schatten in

is dus weinig zicht op de omvang van de groep die wordt bereikt

dat vier op de tien statushouders baat zouden hebben bij het

met het aanbod en op de afwegingen die worden gemaakt om te

volgen van onderwijs/opleiding om hun kansen op de arbeids-

bepalen of men hiervan gebruik mag

makenii.

Wat we wel weten,

markt te vergroten. Maar net als in 2017 blijft de daadwerke-

is dat gemeenten een deel van de statushouders nog (helemaal)

lijke instroom van statushouders in onderwijs/opleiding hierbij

niet zien. Naar schatting van de gemeenten is dat dit jaar twintig

naar schatting van gemeenten sterk achter – slechts 16 procent

procent.

werd bemiddeld naar onderwijs. Waarom is de doorstroom naar
onderwijs zo lastig? Een scala aan praktische belemmeringen

Een tweede kanttekening betreft de arbeidstoeleiding van vluch-

kan alleen worden opgelost in een partnerschap van stakehol-

telingenvrouwen, in het bijzonder nareizigers. Nareizigers zijn

ders uit gemeente, onderwijs en inburgering. Hoewel er goede

veelal vrouwen (en kinderen) van statushouders die zich reeds

voorbeelden zijn, lukt het nog lang niet in alle gemeenten om

in de gemeente hebben gevestigd. Gemeenten vinden dat zij

dergelijke partnerschappen te organiseren. Daarnaast is de

steeds beter zicht hebben op achtergrond en mogelijkheden

financiering van een schakeljaar of voorbereidend jaar een

van de groep statushouders als geheel, maar zij constateren

knelpunt (in deze jaren is er nog geen aanspraak op studiefi-

dat dit veel minder geldt voor vrouwelijke statushouders die als

nanciering). Deze jaren zijn veelal nodig om statushouders de

nareiziger zijn gekomen. Omdat nareizigers doorgaans niet of

benodigde taal- en onderwijsvaardigheden bij te brengen en bij

heel kort in een azc verblijven, wordt daar geen informatie over

te spijkeren in specifieke vakken.v Driekwart van de gemeenten

achtergrondkenmerken (ten bate van arbeidstoeleiding) bijeen-

maakt het voor statushouders daarom mogelijk een schakel-

gebrachtiii en het lijkt gemeenten onvoldoende te lukken die

jaar of voorbereidend jaar te volgen. Of studeren met behoud

informatieachterstand in te halen. Twee derde van de gemeen-

van uitkering mogelijk is – met name voor 30-plussers die geen

ten zegt de arbeidstoeleiding zowel op de man als de vrouw

aanspraak meer kunnen maken op studiefinanciering - hangt af

(in geval van één huishouden) te richten, en een derde van de

van de visie van de gemeente en is veelal onderwerp van poli-

gemeenten geeft aan dat men zich in de arbeidstoeleiding richt

tieke discussie. Niettemin bestaat in de helft van de gemeenten

op de meest kansrijke partner. Dat is – aldus gemeenten - bijna

de mogelijkheid voor statushouders ouder dan 30 jaar om met

altijd de man, vanwege zijn eerdere komst, voorsprong in de

behoud van uitkering een opleiding te volgen. Afgaande op de

inburgering en de werkervaring in het land van herkomst. Iets

schattingen van de gemeenten omtrent de uitstroom in onder-

minder dan de helft van de gemeenten zegt dat ondersteuning

wijs/opleiding concluderen we dat de mogelijkheden voor het

bij arbeidstoeleiding beschikbaar is voor de niet-uitkeringsge-

volgen van een opleiding vaak beperkt zijn.

rechtigde partner als het gezin niet meer in de bijstand zit. Maar
ook hier is niet bekend of statushouders daadwerkelijk gebruik-

Verschillen tussen gemeenten

maken van dit aanbod, en of gemeenten statushouders actief

Het thema onderwijs/opleiding illustreert de (te) grote verschil-

hier naartoe leiden. Samenvattend lijken (nareizende) vrouwen

len tussen gemeenten in het aanbod en de mogelijkheden die

door allerlei factoren minder goed in beeld te zijn bij gemeenten

zij statushouders bieden. Door de decentralisaties kunnen

en minder (snel) ondersteuning te krijgen. Gecombineerd met de

gemeenten zelf bepalen hoe zij de arbeidstoeleiding van status-

traditionele genderverhoudingen in de landen van herkomst van

houders vormgeven. In de praktijk resulteert dit in ongelijke
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kansen voor statushouders (en andere bijstandsgerechtigden).vi

Een blik op de toekomst: we hebben de afgelopen jaren gezien

Afhankelijk van waar zij gehuisvest worden, krijgen zij bijvoor-

dat gemeenten meer en meer inspanningen plegen om status-

beeld al dan niet de mogelijkheid te studeren met behoud van

houders een goede landing te laten maken op de Nederlandse

uitkering. Ook verschilt het beschikbare aanbod van cursussen,

arbeidsmarkt. Zoals de eerste resultaten laten zien, is arbeid-

opleidingen en werkgelegenheid per gemeente. Structurele regi-

stoeleiding echter een proces van lange adem. Wat gemeenten

onale samenwerking met betrokken (uitvoerende) organisa-

kunnen en willen doen, en of de maatregelen effect sorteren,

ties (zoals onderwijsinstellingenvii of werkgevers) is nodig om

is mede afhankelijk van randvoorwaarden als financiering, de

effectieve ondersteuning richting opleiding en werk te kunnen

inbedding van maatregelen en de monitoring & evaluatie van

realiseren. Op diverse plekken wordt met dergelijke samenwer-

maatregelen. Deze randvoorwaarden staan vaak onder druk

kingsverbanden geëxperimenteerd, maar gebleken is dat dit op

door wisselende financiële en personele middelen en worden

veel plaatsen in het land niet gemakkelijk van de grond

komt.viii

beïnvloed door de politieke kleur en keuzes van de landelijke
en lokale overheid. De meeste – maar niet alle – gemeen-

Resultaten arbeidstoeleiding

ten kunnen in 2018 nog putten uit nog niet bestede middelen

Bovenstaande kanttekeningen verklaren deels de bescheiden

uit het uitwerkingsakkoord (decentralisatie-uitkeringen die het

resultaten van de arbeidstoeleiding van statushouders door

Rijk in 2016 en 2017 beschikbaar had gesteld). Dit maakt het

gemeenten, ondanks de extra inzet. Wel zien we dat ten opzichte

mogelijk om ook in 2018 specifieke maatregelen en/of projecten

van de gerapporteerde resultaten in de monitors in 2016 en 2017

voor statushouders in te zetten. Op de langere termijn echter

voortuitgang is geboekt. Schatten gemeenten vorig jaar dat acht

verwachten zes op de tien gemeenten over (ruim) onvoldoende

procent van de statushouders direct was bemiddeld naar werk,

middelen te beschikken om de arbeidstoeleiding van status-

nu is dat dertien procent. Twee derde van deze uitstromers is

houders in goede banen te leiden. Ook zijn veel van de maat-

aan de slag gegaan in een baan onder hun opleidingsniveau

regelen voor statushouders projectmatig van opzet, en zullen

en/of capaciteiten. Voor dertig procent van de statushouders is

veel projecten de komende tijd worden afgebouwd en afgerond.

ingezet op maatschappelijke participatie, zo schatten gemeen-

Met minder middelen zullen gemeenten (nog) meer prioriteiten

ten. Uit de open antwoorden en de verdiepende interviews van

moeten gaan stellen in wie zij wel en niet intensief ondersteunen

de monitor blijkt dat een breed scala aan aanbod of activitei-

op weg naar werk. Het gevaar daarbij is dat er een tweedeling

ten schuilgaat achter de term ‘maatschappelijke participatie’.

ontstaat waarbij de focus nog sterker op de ‘kansrijk’ geachte

Soms gaat het om actieve bemiddeling naar vrijwilligerswerk

statushouders komt te liggen. Daarmee wordt de afstand tot

(dat niet direct op werk is gericht), maar ook een doorverwij-

de arbeidsmarkt van de minder kansrijk geachte groepen naar

zing naar het wijkteam wordt bijvoorbeeld geschaard onder de

verwachting groter, waardoor zij meer risico lopen langdurig in

route ‘maatschappelijke participatie’. Kortom, onder de noemer

de bijstand te belanden.

‘maatschappelijke participatie’ valt een groot aanbod van
diverse activiteiten, waarbij het niet altijd duidelijk is in hoeverre

Ten slotte zien we dat arbeidstoeleiding sterk gericht is op

dit aanbod bijdraagt aan het vergroten van de participatiekan-

een snelle uitstroom naar werk. Gemeenten monitoren deze

sen van statushouders. Naar schatting twintig procent van de

uitstroom, maar er is nog geen zicht op de (arbeids)positie van

statushouders heeft nog geen ondersteuning van de gemeente

statushouders op de langere termijn. Uit onderzoekix weten

ontvangen. Dat statushouders nog niet bemiddeld zijn, ligt

we dat statushouders vaak werken in kortdurende, tijdelijke

volgens gemeenten deels aan de situatie van de statushouders

contracten. Het is aannemelijk dat een deel van de statushou-

zelf. Soms zijn er gezondheidsproblemen, er is een taalbarrière,

ders die (snel) aan het werk zijn gegaan, weer terugstroomt in

een veeleisend gezinsleven, een inburgeringsprogramma of

de bijstand. Gemeenten lijken nog minder bezig met de vraag

een combinatie van deze factoren. Maar ook de eigen onder-

wat nodig is om een meer duurzame uitstroom uit de bijstand

steuningsstructuur is hier debet aan, aldus de gemeenten. Er

te realiseren.

zijn onvoldoende tijd en middelen beschikbaar om iedereen
(intensief) te begeleiden. Dit leidt in de uitvoering tot een keuze
voor bemiddeling van de meer kansrijk geachte statushouders.

1.2

Aanbevelingen

Bovenstaande betekent in de praktijk dat de gemeenten vele
statushouders niet of niet voldoende ondersteunen. De helft van

In deze paragraaf formuleren we op basis van de onderzoeks-

de statushouders krijgt – om de twee bovengenoemde redenen

resultaten zes aanbevelingen voor gemeenten. Eerst blikken we

- (nog) geen ondersteuning die op korte termijn moet leiden tot

echter terug op de aanbevelingen die Kennisplatform Integratie

een baan. Het risico bestaat dat velen langdurig in de bijstand

& Samenleving vorig jaar deed: in hoeverre en op welke wijze zijn

terechtkomen.
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gemeenten met deze aanbevelingen aan de slag gegaan, en wat

aanknopingspunten: de begeleiding omvat dan ook de inbur-

krijgt nog onvoldoende aandacht?

gering, zodat de gemeente met de statushouder vanaf de start
een persoonlijk ontwikkelplan kan opstellen. Maar ook nu al zijn

TERUGBLIK AANBEVELINGEN 2017

er grotere inspanningen en voorinvesteringen nodig om alle

In 2017 formuleerden we vier aanbevelingen voor gemeenten.

statushouders op maat te kunnen ondersteunen op weg naar

Deze zijn deels opgevolgd, maar de meeste opgaven verdie-

integratie en participatie.

nen ook de komende jaren nog aandacht. De (1) borging van
arbeidstoeleiding is (nog) niet gerealiseerd: aanpakken worden

2

Investeer meer in de arbeidstoeleiding van
vluchtelingenvrouwen

op projectbasis ingezet, en gemeenten geven aan de projecten af te gaan bouwen wanneer de middelen op zijn. Ook wordt

Op het moment dat gemeenten in arbeidstoeleidingsprojecten

een deel van de statushouders, met name de (2) kwetsbare

in de basis geen onderscheid maken in sekse, leidt dit in de

statushouders nog niet ondersteund richting (arbeids)partici-

praktijk tot ongelijke uitkomsten voor mannen en vrouwen, ten

patie. In vergelijking met vorig jaar bereiken gemeenten meer

nadele van de arbeidspositie van de vrouw. Om te voorkomen

statushouders. Toch blijft er een relatief grote groep die nog

dat vrouwen in een achterstandspositie terechtkomen dienen

niet bemiddeld wordt en komt het voor dat inspanningen vanuit

gemeenten in de ondersteuning altijd gendersensitief te werk te

de gemeente zich vooral richten op statushouders die ‘kansrijk’

gaan.x Dat kan door rekening te houden met gendergerelateerde

op de arbeidsmarkt geacht worden. Alhoewel er inspannin-

factoren en zich bewust te zijn van eventuele (eigen) aannames

gen zijn om (3) de instroom in onderwijs te verbeteren, blijken

over de mogelijkheden en wensen van vrouwelijke statushou-

in de praktijk weinig statushouders in te stromen in een oplei-

ders. Zeker voor vrouwen die geen (recente) opleiding of werk-

ding. Wel is er een verbetering in de wijze waarop gemeenten

ervaring hebben, is aandacht voor het ontdekken en ontplooien

de resultaten van (4) hun inspanningen monitoren: werd dit in

van competenties belangrijk. Klantmanagers dienen hiertoe

2017 nog mondjesmaat gedaan, in 2018 evalueren gemeenten

te worden toegerust, bijvoorbeeld door training en intervisie.xi

hun aanpak en hebben de meeste gemeenten zicht op hoeveel

Daarnaast dienen gemeenten rekening te houden met – en

statushouders vanuit de bijstand doorstromen naar werk.

budget te reserveren voor – de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders die verder van de arbeidsmarkt afstaan. Het

AANBEVELINGEN VOOR GEMEENTEN

bieden van volledige informatie over rechten, plichten en parti-

In deze pararaaf doen we zes aanbevelingen voor gemeenten

cipatie(kansen) in de Nederlandse samenleving aan vrouwen is

om de arbeidstoeleiding van statushouders op korte én op lange

hierbij een belangrijk startpunt. Specifieke aandacht is gewenst

termijn succesvol te doen verlopen.

voor de begeleiding van nareizende vluchtelingenvrouwen, die
bij gemeenten minder goed in beeld zijn, vaak een informatie-

1.

Intensiveer en verbreed: ondersteuning op maat voor

achterstand hebben en minder gebruik kunnen maken van de

inburgeren en participatie

ondersteuning vanuit gemeenten.

Nog niet alle statushouders krijgen de ondersteuning die zij
nodig hebben om aan het werk te gaan en succesvol te parti-

3

ciperen in de Nederlandse samenleving. Zo’n twintig procent

Gemeenten geven aan dat zij duurzame uitstroom belang-

wordt in gemeenten nog niet begeleid en ook de door gemeen-

rijk vinden, en schatten dat voor vier op de tien statushouders

ten zelf wenselijk geachte instroom in een (beroeps)opleiding

onderwijs of een opleiding de meest geschikte route naar de

blijft sterk achter. Bijna een derde van de statushouders krijgt

arbeidsmarkt is. In de praktijk echter volgen weinig status-

ondersteuning ten behoeve van ‘maatschappelijke participatie’.

houders een opleiding of onderwijs. Het is van belang om de

Hierbij is lang niet altijd duidelijk wat de inzet en de gewenste

bestaande projecten gericht op het verbeteren van de instroom

uitkomst zijn. Te veel statushouders zullen langdurig zijn aange-

in onderwijs voort te zetten en te intensiveren. Om dit in alle

wezen op een bijstandsuitkering. De statushouders die aan het

gemeenten mogelijk te maken, is structurele samenwerking

werk gaan, werken bovendien vaak in tijdelijke en onzekere

tussen betrokken partners (gemeenten, onderwijsinstellingen,

contracten, waardoor verwacht kan worden dat een deel van

ISK, VluchtelingenWerk, Stichting voor Vluchteling-Studenten

deze groep hun huidige werk weer zal verliezen. Als gemeenten

UAF, werkgevers et cetera) noodzakelijk. Gemeenten dienen

de arbeidskansen van statushouders willen verbeteren, dienen

hiertoe op regionaal niveau samen te werken, omdat onder-

zij hun aanpak voor alle statushouders te intensiveren en beter

wijsinstellingen veelal regionaal opereren. Ook is afstemming

aan te laten sluiten bij de persoonlijke kansen en uitdagingen.

nodig ten behoeve van een goede overdracht en begeleiding van

De aangekondigde veranderingen in het inburgeringsstel-

statushouders op het moment dat zij in een opleiding instromen.

stel – die naar verwachting in 2020 ingaan - bieden hiervoor

Vooruitlopend op de inburgeringsplannen van minister Koolmees
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om inburgeraars onder de 30 jaar allemaal een opleiding te laten

voortvarend aan de slag gegaan in projecten en programma’s.

volgen, is het van belang dat gemeenten zich nu al inzetten voor

Ondanks de extra middelen en het belang dat gemeenten aan de

het creëren van opleidingsmogelijkheden voor jongeren onder

arbeidstoeleiding hechten, is het deel van de statushouders dat

de 30, en voor anderen voor wie de weg via onderwijs het beste

is toegetreden tot arbeidsmarkt of onderwijs vooralsnog beperkt,

perspectief biedt op duurzame uitstroom naar werk.

en hebben gemeenten nog niet alle statushouders bereikt met
ondersteuning. De persoonlijke, intensieve ondersteuning bleek

4

Investeer (blijvend) in de samenwerking met

effectief voor gemeenten, maar uit het recente verleden weten

werkgevers

we dat arbeidstoeleiding van statushouders een proces van

Gemeenten hebben de afgelopen jaren (extra) geïnvesteerd

lange adem is: hiervoor is continuering en intensivering van

in relaties met werkgevers. Wij willen ze aanmoedigen dit te

de aanpak noodzakelijk. Voor gemeenten is het belangrijk om

blijven doen en het netwerk onder werkgevers uit te breiden.

(richting de Rijksoverheid) inzichtelijk te maken welke financiële

Voor statushouders is het van groot belang dat zij tijdens hun

middelen en andere randvoorwaarden nodig zijn om de arbeid-

inburgeringstraject de Nederlandse taal in de praktijk kunnen

stoeleiding succesvol te doen verlopen, en wat de resultaten

oefenen en ervaring kunnen opdoen op de Nederlandse arbeids-

daarvan zijn, ook op lange termijn. Gemeenten zijn al creatief in

markt. Om alle statushouders een gecombineerd traject aan te

het aanspreken van budgetten; daarbij kan het helpen om inte-

bieden is verbreding van (regionale) verbindingen met werkge-

gratie en participatie vanuit een integrale visie te bekijken en niet

vers nodig, zodat op grotere schaal mensen geplaatst kunnen

louter vanuit het domein van Werk en Inkomen.

worden. Uit de eerdere edities van deze monitor weten we
dat er vaak onvoldoende werkervaringsplekken voor statushouders zijn. Omdat het parallel werken aan het leren van de
taal en (oriëntatie op) werk een belangrijk uitgangspunt is van
de aangekondigde veranderingen in het inburgeringsstelstel,
verdient het extra aanbeveling om hier verder in te investeren.
5

Monitor alle resultaten, ook op lange termijn

Veel gemeenten zijn in 2018 gestart met het monitoren en
evalueren van de ingezette aanpak voor statushouders. Er is
getalsmatig inzicht in het aantal statushouders dat vanuit de
bijstand uitstroomt. Wat nog lijkt te ontbreken, is monitoring van
langetermijnresultaten van de aanpak: stromen statushouders
duurzaam uit, en op wat voor type plekken komen zij (uiteindelijk) terecht? Voor een deel van de statushouders geldt dat zij
nog niet direct naar werk uitstromen, maar dat er wel resultaat
geboekt is met het zetten van stappen richting arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een aanvullende taalcursus of onderwijs. Om een volledig beeld te krijgen van de resultaten is het van belang ook dergelijke tussenstappen mee te
nemen in de monitoring. Zoals: hoeveel statushouders starten
op de route maatschappelijke participatie, en waar komen zij op
de lange termijn terecht? Als gemeenten meer zicht hebben op
de resultaten op lange(re) termijn, kunnen zij ook nagaan welke
extra ondersteuning en begeleiding er wellicht nog nodig zijn
voor statushouders om een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt
te verwerven.xii
6

Breng in kaart welke middelen er nodig zijn voor
duurzame arbeidstoeleiding

De afgelopen jaren hebben gemeenten extra middelen ter
beschikking gekregen om statushouders te ondersteunen in
hun (arbeids)participatie en integratie. Gemeenten zijn hiermee
Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018
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2

Introductie

Sinds de komst van grote aantallen vluchtelingen naar

Doel van het onderzoek: gemeentelijke ontwikkelingen volgen

Nederland, met als piekjaar 2015, is de vraag actueel hoe vluch-

Het doel van de monitor is om een representatief beeld te

telingen ondersteund kunnen worden in hun proces van inte-

schetsen van ontwikkelingen en resultaten van de arbeidstoel-

gratie en participatie. Participatie op de arbeidsmarkt wordt

eiding van statushouders in gemeenten. Aan de hand van de

door vluchtelingen, de overheid en de samenleving gezien als

resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en andere

zowel de motor als het resultaat van integratie. Dit gaat niet

stakeholders de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders

vanzelf. Onderzoek naar vluchtelingen die in de jaren negentig

gericht (verder) ontwikkelen en verbeteren. Voor gemeenten

naar Nederland kwamen, laat zien dat het – ook na vijftien jaar

levert het inzicht op in eigen beleid en kennis over de arbeids-

in Nederland – niet rooskleurig gesteld is met de arbeidsmarkt-

markttoeleiding in andere gemeenten. We definiëren arbeid-

participatie van statushouders. Want 57% van de toenmalige

stoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’.

statushouders hebben dan een betaalde baan voor meer dan

Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollici-

acht uur per week, in vergelijking met 80% van de autochtone

tatietraining of een start met vrijwilligerswerk.

bevolkingxiii. En cijfers over recente statushouders laten zien
dat, twee jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning, 7%

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een online

betaald werk heeft gevondenxiv. De integratie en (arbeids)parti-

vragenlijst aan gemeenten waarin de volgende onderwerpen

cipatie verdient daarmee ook de komende jaren onverminderd

aan bod kwamen:

aandacht.
In regulier en in specifiek beleid beoogt de overheid de arbeids-

•
•

participatie van statushouders te vergroten. Kennisplatform
Integratie & Samenleving (KIS) en Divosa brengen via
deze monitor jaarlijks in kaart wat gemeenten - die via de
Participatiewet verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van
bijstandsgerechtigde statushouders bij het vinden van een
plaats op de arbeidsmarkt – doen om statushouders op weg
naar werk te begeleiden.

Beleid en visie arbeidstoeleiding statushouders
Start van de arbeidstoeleiding: informatieverzameling
over statushouders

•
•
•
•
•
•

Mogelijkheden voor het volgen van onderwijs
Samenwerking met werkgevers en uitvoeringspartners
Resultaten arbeidstoeleiding
Werkzame elementen in arbeidstoeleiding
Begeleiding in verschillende contexten
Randvoorwaarden arbeidstoeleiding

Uit de monitors van 2016 en 2017 is gebleken dat gemeenten

Bij het opstellen van de vragenlijst hebben wij verscheidene

het noodzakelijk vinden om statushouders extra te ondersteu-

partijen gevraagd te reflecteren op de vragen. Wij danken

nen op hun weg naar werk (of andere vormen van participa-

Divosa, diverse regiocoördinatoren vanuit Divosa, het ministe-

tie). Bijna alle gemeenten hadden in 2017 aanvullend beleid

rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VluchtelingenWerk

met betrekking tot arbeidstoeleiding van statushouders en de

Nederland, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, de

gemeenten werkten steeds intensiever samen met relevante

ABG-gemeentenxv, en de SER voor hun constructieve feedback.

partijen. U kunt de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding
vluchtelingen van 2016 en 2017 hier inzien. Dit jaar monitoren

Werkwijze dataverzameling

we welke stappen gemeenten hebben gezet, en welke resultaten

Evenals voorgaande jaren heeft Kennisplatform Integratie &

gemeenten (tot nu toe) behaald hebben.

Samenleving samen met Divosa alle Nederlandse gemeenten
een online vragenlijst toegestuurd met zowel gesloten als open
vragen. Gemeenten konden de enquête invullen tussen 5 maart
2018 en 9 april 2018. Om een hoge respons te behalen, hebben
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we gemeenten tussentijds gebeld en hadden de regiocoördina-

vonden plaats na de online dataverzameling. In deze interviews

toren vanuit Divosa een actieve rol om gemeenten te motiveren

– die een uur duurden – verdiepten we (aan de hand van de

de vragenlijst in te vullen. Wij willen alle gemeenten, Divosa en

antwoorden op de online enquête en een semigestructureerde

de regiocoördinatoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit

topiclijst) de uitkomsten van de enquête, en gingen we in op

onderzoek!

overwegingen en ervaringen van gemeenten over de arbeidstoeleiding van statushouders. We spraken in deze onderzoeks-

Respons

fase met de volgende gemeenten, die qua gemeentegrootte een

De respons op de vragenlijst was hoog. Maar liefst driekwart

goede spreiding weergeven:

van de Nederlandse gemeenten (74%) is vertegenwoordigd in
dit onderzoek, dat zijn 282 gemeenten (zie tabel 1). De hele G4
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en 39 van het
G40-stedennetwerk hebben de enquête ingevuldxvi. De deelnemende gemeenten zijn zodoende een goede afspiegeling van
alle gemeentegroottes in Nederland. Dit maakt dat het onderzoek representatief is en we daarmee uitspraken kunnen doen
voor alle Nederlandse gemeenten.
Tabel 1. Respons: gemeenten in de monitor vergeleken met alle
Nederlandse gemeenten.

Gemeentegrootte

Utrecht
Kerkrade
Lansingerland
Eindhoven
Weert
Almere
Apeldoorn

Daarnaast organiseerden wij op 22 mei een expertmeeting voor
onze samenwerkingspartners. Voorafgaand aan deze bijeenkomst presenteerden we de eerste onderzoeksresultaten, waar

Aantal
gemeenten die
vertegenwoordigd
zijn in de monitor

Aantal gemeenten
in Nederland

4

4

G4

•
•
•
•
•
•
•

we in de bijeenkomst samen duiding aan gaven.
De diepte-interviews, de open vragen in de monitor en de expertmeeting geven (mede) kleur en duiding aan de onderzoeksresultaten. De zeven diepte-interviews hebben wij telkens verwerkt in

G40

39

40

kaders in de tekst. Hierin zijn overwegingen van gemeenten te
lezen en dilemma’s waar men in beleid en uitvoering van arbeid-

Middelgrote/
kleine gemeenten

239

Totaal

282

337

stoeleiding tegenaan loopt. De open antwoorden uit de vragenlijst zijn anoniem in de lopende tekst verwerkt.

380

Leeswijzer
In hoofdstuk 3 tot en met 10 beschrijven we de antwoorden
Wie hebben de enquête ingevuld?

op de vragen in de monitor, en de aanvullingen vanuit de diep-

De enquête is ingevuld door 168 respondenten die samen de

te-interviews. Waar relevant maken we een vergelijking met de

282 gemeenten vertegenwoordigen (veel gemeenten werken

antwoorden die gemeenten in de monitors van 2016 en 2017

samen rond arbeidstoeleiding)xvii. De respondenten die de

gaven.

vragenlijst hebben ingevuld zijn voor een groot deel in dienst van
de gemeente. Bij een kleiner aantal is sprake van responden-

In hoofdstuk 3 bespreken we hoe gemeenten hun beleid voor

ten die afkomstig zijn uit uitvoeringsorganisaties die de sociale

arbeidstoeleiding van statushouders vormgeven. In hoofdstuk

zekerheid uitvoeren voor gemeenten.

4 bespreken we op welk moment gemeenten starten met de
arbeidstoeleiding en wat zij weten over de achtergrondkenmer-

Ongeveer de helft van de respondenten is beleidsadviseur of

ken van statushouders. Hoofdstuk 5 gaat over de mogelijkhe-

beleidsmedewerker. Verder is ongeveer 10% werkzaam als

den voor statushouders het volgen van onderwijs/opleiding. In

klantmanager en ruim 20% als team- of projectleider. Veel van

hoofdstuk 6 bespreken we hoe gemeenten samenwerken met

de respondenten zijn werkzaam in het Sociaal Domein en op de

werkgevers en uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de

afdeling Werk & Inkomen.

arbeidstoeleiding van statushouders. In hoofdstuk 7 gaan we in
op de begeleiding die gemeenten aan statushouders bieden, ook

Aanvullende diepte-interviews en expertmeeting

nadat zij, of nadat hun partner, is uitgestroomd uit de bijstand, of

Als aanvulling op de online vragenlijst hebben wij met zeven

op het moment dat werk nog ver weg is. In hoofdstuk 8 beschrij-

gemeenten diepte-interviews afgenomen. De diepte-interviews

ven we welke resultaten gemeenten hebben behaald met betrek-

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018
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king tot de arbeidstoeleiding van recente statushouders en in
hoofdstuk 9 geven we weer wat daarin werkzame elementen zijn
volgens de gemeenten. In hoofdstuk 10, ten slotte, gaan we in op
de randvoorwaarden die van belang zijn om de arbeidstoeleiding
succesvol te kunnen (blijven) uitvoeren.
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3

Beleid en visie
arbeidstoeleiding van
statushouders

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

regelmatig extra middelen en projecten ingezet of een andere
aanpak/uitvoering gebruikt voor statushouders, waardoor er in

•
•
•
•
•

Hebben gemeenten beleid specifiek gericht op arbeid-

de praktijk niet of nauwelijks verschil is met het type aanbod dat

stoeleiding van statushouders?

de meerderheid van de gemeenten ‘aanvullend’ beleid noemt.

Wat doen gemeenten om statushouders te begeleiden
richting werk?

“De arbeidsmarkttoeleiding is op maat gesneden. Iedereen

Is de aanpak van gemeenten integraal?

krijgt de ondersteuning die nodig is. Indien statushouders

Stemmen gemeenten arbeidstoeleiding en inburgering op

extra ondersteuning nodig hebben dan is dit op basis hiervan

elkaar af?

mogelijk.”

Zetten gemeenten maatregelen voor statushouders ook

Middelgrote/kleine gemeentexviii

voor andere bijstandsgerechtigden in?
“We voeren eenzelfde beleid uit bij deze doelgroep. We heb-

3.1

Aanvullend beleid voor statushouders?

ben echter wel een speciale aanpak.”

Middelgrote/kleine gemeente
In voorgaande jaren zagen we dat gemeenten van mening zijn
dat het noodzakelijk is extra aandacht voor statushouders te

Ook zijn er gemeenten die aangeven dat er aanvullend beleid

hebben om hen adequaat naar werk te kunnen begeleiden. Hoe

voor de arbeidstoeleiding van statushouders in ontwikkeling

zij dit vervolgens inrichten en onder welke noemer, verschilt per

is: dit is in 14% van de gemeenten het geval. Deze gemeenten

gemeente. In de ene gemeente wordt gesproken over aanvullend

richten zich voornamelijk op een integrale aanpak ter verbete-

of specifiek beleid voor statushouders, in andere gemeenten

ring van toeleiding naar werk en onderwijs door bijvoorbeeld

wordt het gezien als maatwerk vanuit de Participatiewet, zoals

extra taallessen aan te bieden en het intensiveren van contacten

dat voor alle bijstandsgerechtigden geldt. Wat duidelijk wordt, is

met werkgevers voor stages en werkplekken.

dat de meeste gemeenten specifieke projecten of maatregelen
voor statushouders inzetten. De meerderheid van de gemeenten (60%) kwalificeert dit in de monitor als ‘aanvullend beleid

Figuur 3.1 Is er in uw gemeente aanvullend beleid voor de
arbeidstoeleiding van statushouders? (n=282)

voor de arbeidstoeleiding van statushouders’, waarbij er in de
meeste gevallen voor statushouders een aanvullend aanbod

Ja

(bijvoorbeeld klantmanagers die specifiek voor en met status-

Nee

houders werken of specifieke cursussen voor statushouders) is
gecreëerd (zie figuur 3.1). Een kwart van de gemeenten kwalificeert het beleid niet als ‘aanvullend’. Deze gemeenten geven

1%

14%

Niet meer
Is in ontwikkeling

25%

veelal aan dat ze geen specifiek doelgroepenbeleid hebben,

60%

maar dat er aandacht is voor alle groepen die ondersteuning
nodig hebben bij het vinden van werk. Veel van deze gemeenten
geven aan binnen de bestaande beleidskaders maatwerk voor
statushouders toe te passen. En op uitvoeringsniveau worden

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

11

Inclusief beleid

Geen tijd verliezen

We hebben geen apart beleid voor statushouders.

We hebben aanvullend beleid, mede door er-

Dat is een bewuste keuze. Elke Utrechter is er één.

varingen uit het verleden: als je niet voldoende

Statushouders kunnen soms een maatwerkaanpak

aandacht besteedt aan de arbeidsintegratie van

nodig hebben, maar dat kan ook voor andere Utrech-

deze groep, dan is de kans groot dat ze werkloos

ters gelden. Dus daar zit geen verschil in. Als er al

blijven. De Policy brief ‘Geen tijd verliezen: van op-

iets bedacht wordt dat specifiek voor statushouders

vang naar integratie van asielmigranten’ was daar

ingezet wordt - zoals bijvoorbeeld via het convenant

duidelijk over. En: het doet geen recht aan de mo-

met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF dat

gelijkheden van mensen zelf, de wens om maat-

specifiek gericht is op studeren - dan is iets vergelijk-

schappelijk van betekenis te zijn. Mensen geven

baars ook voor anderen beschikbaar. Daar proberen

aan dat ze graag willen werken en deelnemen aan

we zo min mogelijk licht tussen te laten staan. Dat is

de samenleving.

een hele bewuste politieke keuze. Ons uitgangspunt

Gemeente Apeldoorn

is inclusiviteit.

Gemeente Utrecht

3.2
(Geen) doelgroepenbeleid

Typering van het beleid

Er is consensus bij gemeenten over het gegeven dat de arbeidstoeleiding van statushouders iets extra’s vraagt. Wij vroegen

Gemeenten hebben geen doelgroepenbeleid voor

gemeenten welk aanbod zij (eventueel in samenwerking met

ogen maar anderzijds zien ze wel dat er maatwerk

andere partners) specifiek voor statushouders hebben. Wij

nodig is voor statushouders. En dat dit niet binnen de

presenteerden hiervoor een lijst van zestien mogelijke maatre-

reguliere re-integratie past. Dat is een dilemma waar

gelen (zoals klantmanagers die specifiek voor statushouders

we mee worstelen.

werken, faciliteren van kinderopvang of aanbod extra taalles-

Gemeente Almere

sen). Ook hadden gemeenten de mogelijkheid andere maatregelen te noemen of aan te geven dat er geen specifieke maatregelen voor statushouders zijn. In deze paragraaf geven we op

Overbrugbare verschillen
Een kwart van ons uitkeringsbestand bestaat uit sta-

basis van deze informatie een eerste typering van het beleid van
gemeenten. In de volgende hoofdstukken zullen we op enkele
onderdelen specifieker ingaan.

tushouders. Een belemmering voor statushouders
om te werken is de Nederlandse taal en het verschil

In de resultaten van deze vraag, en in deze monitor als geheel,

in werkervaring en werkcultuur. Dat zijn overbrugbare

wordt zichtbaar dat gemeenten verschillen in de aanpak die

verschillen. Dus hebben we statushouders als priori-

ze hebben om statushouders richting werk te begeleiden. Zo

taire doelgroep benoemd. Ze kúnnen uit de bijstand
komen, het is zonde als ze in de uitkering zitten.

Gemeente Lansingerland

verschilt de intensiteit van de aanpak en zijn sommige maatregelen in de ene gemeente wel, en in andere gemeenten niet
beschikbaar. Toch zien we dat een aantal maatregelen of instrumenten door heel veel gemeenten worden ingezet. Hieronder
lichten we de maatregelen uit die gemeenten veelal (maar dus
niet altijd) inzetten.
Klantmanagers
De meeste gemeenten zetten in op het leren kennen en het
persoonlijk spreken van statushouders. In bijna 70% van de
gemeenten vindt een uitgebreide intake plaats om de statushouder te leren kennen, en 35% werkt daarbij met een uitgebreid,
op statushouders gericht assessment om inzicht te krijgen in
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de achtergrondkenmerken, vaardigheden en competenties van

Instrumenten richting werk

statushouders.

De meeste gemeenten zetten in op werkervaringsplekken en
vrijwilligersplekken (dit gebeurt in respectievelijk 79% en 78%

De maatregel die de meeste gemeenten genomen hebben, is het

van de gemeenten). Daarnaast geeft 75% van de gemeenten aan

inzetten van klantmanagers die specifiek voor statushouders

de instroom in opleiding/onderwijs te faciliteren, en biedt 65%

werken: dit gebeurt in 84% van de gemeenten. In 2017 gebeurde

aanvullende taallessen aan. Van de gemeenten geeft 53% aan

dit in 72% van de gemeenten, we zien hierin dus een toename.

statushouders te ondersteunen bij ondernemerschap.

Deze (dedicated) klantmanagers kunnen speciaal zijn opgeleid
voor het werken met statushouders. En soms hebben zij zelf ook

Hoeveel statushouders van deze maatregelen kunnen profite-

een migratieachtergrond, zoals in onderstaand voorbeeld:

ren en of dit altijd specifieke maatregelen voor statushouders
zijn of dat het regulier beleid is waar statushouders al dan niet

“Wij zetten specifieke begeleiders in voor deze doelgroep die

gebruik van kunnen maken, is niet duidelijk. Dat dit niet altijd om

zelf Arabisch spreken en oorspronkelijk niet in Nederland zijn

grote aantallen zal gaan, blijkt bijvoorbeeld uit onlangs versche-

opgegroeid.”

nen onderzoek naar ondernemerschap onder statushoudersxix:

Middelgrote/kleine gemeente

minder dan 0,5% van de statushouders stroomt als ondernemer
uit de bijstand, en gemeenten zien/bieden niet altijd ruimte voor

Ook komt het vaker voor dat klantmanagers die met statushou-

statushouders om een onderneming op te starten. En in hoofd-

ders werken, een lage(re) caseload hebben, waardoor ze meer

stuk 4 zullen we zien dat – ondanks dat 75% van de gemeenten

tijd voor de begeleiding van statushouders hebben. Dit gebeurt

aangeeft instroom in onderwijs te faciliteren – de instroom van

in 33% van de gemeenten (in 2017 in een kwart van de gemeen-

statushouders in onderwijs sterk achterblijft.

ten) (zie figuur 3.2).
Aanvullend taalaanbod
In 2017 bleek al dat de meerderheid van de gemeenten (69%)

Lage caseload

aanvullende taalcursussen aanbood aan statushouders (dus

Bij ons hebben de regisseurs statushouders een la-

naast of bovenop de verplichte inburgering). Ook dit jaar zien

gere caseload dan de standaardregisseurs, omdat

we dat terug: 65% van de gemeenten biedt extra taallessen aan,

het vaak veel meer tijd kost om een statushouder te

in 68% van de gemeenten wordt met taalmaatjes gewerkt en

ondersteunen.

de helft van de gemeenten (49%) organiseert taalstages voor

Gemeente Weert

statushouders.

Figuur 3.2 Klantmanagers die statushouders begeleiden

Taalstage

100%
84%
80%

72%

We hebben verschillende soorten taalstages. Zoals bij
het werkbedrijf waarbij je de taal en werknemersvaardigheden in een werkomgeving leert, bijvoorbeeld in
ons bedrijfsrestaurant. Daarnaast hebben we taalsta-

60%

ges bij een welzijnsorganisatie waarbij statushouders
werken aan taal-, communicatie- en sociale vaardig-

40%

33%

heden binnen de context van participatie.

25%

Gemeente Apeldoorn

20%

0%

Klantmanager die statushouders begeleiden,
hebben een lagere caseload
2017 (n=249)

Er zijn klantmanagers aangesteld die speciﬁek voor
statushouders werken
2018 (n=282)
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Tabel 3.1

Werkgerichte taalondersteuning
We bieden eventueel extra taalondersteuning aan.

Welk aanbod heeft uw gemeente (eventueel in samenwerking met andere partners) specifiek voor statushouders? (n=282)*

Aanbod

We hebben bijvoorbeeld bij autofabriek VDL Nedcar

Percentage

Klantmanagers die specifiek voor
statushouders werken (dedicated
klantmanagers)

84%

Werkervaringsplekken

79%

Vrijwilligerswerk

78%

Faciliteren van instroom in onderwijs/
opleiding

75%

(Uitgebreide) intake; leren kennen van de
statushouder

69%

Taalmaatjes

68%

Sollicitatietrainingen / trainingen
werknemersvaardigheden

67%

Extra taallessen

65%

Ondersteuning bij ondernemerschap

53%

Taalstages

49%

Faciliteren van kinderopvang

46%

daadwerkelijk worden ingezet.

Activiteiten om het netwerk van
statushouders te verbreden

45%

Aanvullend op de voorgelegde lijst met maatregelen noemden

Matchingsevents waar werkgevers en
statushouders elkaar ontmoetten

43%

Een uitgebreid, op statushouders gericht
assessment

35%

Klantmanagers die statushouders
begeleiden, hebben een lagere caseload

33%

Empowerment trainingen

30%

Anders, namelijk…

14%

in twee jaar tijd 24 statushouders geplaatst. Dit bedrijf heeft veel mensen nodig. Statushouders bleken
echter vaak uit te vallen door taal, dus toen hebben
wij samen met bemiddelingsbureau Werk.Kom een
intensief taalproject opgestart. In een maand tijd hebben statushouders non-stop taalonderwijs gekregen,
specifiek gericht op het werken bij VDL Nedcar. Daardoor zijn veel meer statushouders door de selectie
van VDL Nedcar gekomen.

Gemeente Weert

Voor een compleet overzicht van het aanbod van gemeenten ten
behoeve van de arbeidstoeleiding van statushouders, zie tabel
3.1. Gemeenten gaven gemiddeld genomen aan dat zij negen
maatregelen inzetten, waarbij opvalt dat grotere gemeenten
meer maatregelen tot hun beschikking hebben dan kleinere
gemeenten. Met deze cijfers hebben we daarmee een goed
beeld welke instrumenten in het kader van de Participatiewet
beschikbaar zijn voor statushouders in gemeenten, maar het
zegt nog weinig over de mate waarin deze instrumenten ook

gemeenten in de open antwoorden enkele andere maatregelen (elk eenmaal), waaronder: sport, voorlichting over gezondheid, creatieve workshops en contract met vervoersbedrijf
Arriva voor openbaar vervoer tijdens inburgering en een
kennismakingsdag. Ook geven enkele gemeenten aan dat zij
werkgevers motiveren om statushouders in dienst te nemen.

Niet van toepassing: Geen aanbod
specifiek voor statushouders
*
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Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 9,3 antwoorden.
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3.3

Integraal werken

Aandacht voor alle leefgebieden

Wij vroegen gemeenten of zij een integrale aanpak voor inte-

Vanaf juni 2016 hebben we een integrale aanpak vast-

gratie en participatie van statushouders hebben. Dit vroegen we

gesteld. Dit houdt in dat we naar wonen & leven, par-

uit middels de stelling ‘In onze gemeenten voeren we een inte-

ticiperen & integreren en onderwijs (met name voor

grale aanpak uit voor de integratie en participatie van status-

jeugd) kijken. Aan de hand van de zelfredzaamheids-

houders’. De meeste gemeenten, namelijk 70%, hebben een

matrix kijken we naar alle leefdomeinen. Wat is er no-

integrale aanpak opgezet ten behoeve van de integratie en parti-

dig voor een zo volwaardig mogelijke participatie en

cipatie van statushouders. Slechts 9% is het oneens met deze

integratie in onze samenleving? Als het eerst nodig is

stelling, en zegt geen integrale aanpak uit te voeren, en 22% is

dat we met gezondheid aan de slag gaan, dan is dat

hier neutraal over (zie figuur 3.3).

nodig, en doen we dat ook. We hebben aandacht voor
alle leefgebieden.

In de open antwoorden en diepte-interviews hadden gemeenten

Gemeente Lansingerland

de ruimte om aan te geven wat zo’n integrale aanpak volgens
hen inhoudt. Het staat immers niet vast wat ‘integraal’ inhoudt,
en gemeenten vullen dit op hun eigen manier in. Twee kernele-

3.4

Relatie arbeidstoeleiding en inburgering

menten van de integrale aanpak die gemeenten benoemen zijn
de volgende: een integrale aanpak beslaat meestal verscheidene

Reeds in voorgaande jaren zagen we dat gemeenten ermee

leefgebieden en in een integrale aanpak wordt samengewerkt

worstelen dat zij (vanuit de Participatiewet) wel verantwoordelijk

met meerdere partijen.

zijn voor de arbeidstoeleiding van statushouders, maar dat zij
tegelijkertijd geen regie over de verplichte inburgering hebben.

Figuur 3.3 Stelling: In onze gemeenten voeren we een integrale
aanpak uit voor de integratie en participatie van
statushouders. (n=282)

In 2017 gaf maar liefst 90% van de gemeenten aan dat het voor

50%

digde veranderingen in het inburgeringsbeleidxx voorzien in die

45%

de arbeidstoeleiding van statushouders noodzakelijk is dat
gemeenten de regie over de inburgering krijgen. De aangekonwens van gemeenten om meer regie over de uitvoering van de

40%

inburgering te krijgen. De nieuwe wet gaat naar verwachting in
2020 in. Momenteel zien we dat de inburgeringsondersteuning

30%

25%

22%
20%

Afstemming arbeidstoeleiding en inburgering
Hoe gaan gemeenten op dit moment om met de verplichte

9%

10%

0%

voor statushouders sterk wisselt per gemeentexxi.

inburgering, en op welke manier combineren zij dit (of: trachten
zij dit te combineren) met de inburgering? We legden gemeen-

0%
Helemaal
Mee oneens
mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

ten de volgende stelling voor: “In onze gemeente hebben wij
arbeidstoeleiding en inburgering van statushouders op elkaar
afgestemd.” Uit de antwoorden blijkt dat het gemeenten –

Samenwerken op casusniveau

ondanks dat zij geen regie hebben op de inburgering - enigszins

Je kunt urenlang bomen over wat integraal betekent.

(helemaal) eens met deze stelling en in deze gemeenten is er

Als het integraal is dan betekent dat bij ons: het net-

dus sprake van afstemming tussen arbeidstoeleiding en inbur-

werk kennen en breed kijken naar de problematiek die

gering. Minder gemeenten, 13%, zijn het (helemaal) oneens met

speelt. En als er uitzonderlijke casussen zijn, bespre-

de stelling en geven aan dat het in hun gemeente niet is afge-

ken we het en kijken naar onorthodoxe maatregelen.

stemd (zie figuur 3.3). De trend dat gemeenten, met de beperkte

Hoe strak pas je regels toe? We willen steeds meer op
die manier gaan werken, niet alleen voor statushouders, maar bijstandsbreed.

Gemeente Apeldoorn

lukt om de twee activiteiten op elkaar af te stemmen: 60% is het

mogelijkheden die ze hebben, inburgering zoveel mogelijk af te
stemmen op de toeleiding naar (arbeids)participatie zet zich dus
door. En naar verwachting krijgen gemeenten meer mogelijkheden om de ingezette weg van verbinding van inburgering en
(arbeids)participatie voort te zetten vanwege de aangekondigde
aanpassingen aan het inburgeringsstelsel.xxii
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Afstemming vereist

“Werk gaat SAMEN met inburgeren. Wij proberen om de sta-

Gemeenten zouden de wet inburgering en participa-

ten krijgen met de arbeidsmarkt, zodat niet pas na drie jaar

tie veel meer op elkaar moeten kunnen afstemmen.

inburgeren een totaal nieuw wereld voor hen opengaat.”

De inburgering is de grootste uitdaging. Sommige

Middelgrote/kleine gemeente

tushouders vanaf het begin actief te houden en feeling te la-

scholen geven les tussen 11:00 en 14:00 in de middag. Ja, dan is het heel moeilijk daaromheen nog te
werken. We hebben 22 inburgeringsaanbieders. Elk
heeft een of twee statushouders uit onze gemeente
in een inburgeringstraject zitten. Dat maakt het zo
moeilijk. Als je maar twee of drie scholen hebt, kan
je veel makkelijker samenwerken. Als we vragen of
aanbieders mee willen werken aan een duaal tra-

Een klein deel van de gemeenten (17%) geeft aan dat werk inderdaad voor het volgen van de verplichte inburgeringscursus gaat.
Zij maken hier wel de kanttekening bij dat dit niet ten koste mag
gaan van de inburgering. Of de combinatie tussen inburgering
en werk te maken is, hangt voornamelijk af van de mogelijkheid
of inburgeringslessen in de avond te volgen zijn en of de statushouder het aan kan.

ject dan zeggen ze: “Dat mag, als je een groep formeert”. Maar dat kunnen we niet, want is een vrije
markt. Dan moeten we mensen stimuleren over
te stappen. Maar hoe zit het met de voortgang traject van het traject? Overstappen heeft educatieve
nadelen. En overstappen kost de inburgeraar geld.

Gemeente Lansingerland

“De inburgering kan in de avond, dus dit kan prima gecombineerd worden met werk. Echter, in het hoofd van de statushouder is het inburgeringsdiploma vele malen groter. Wij
merken dat als ze de stap naar werk kunnen maken in de periode waarin ze examen moeten doen, ze erg terughoudend
zijn wat betreft het werk. De statushouder is dan bang dat hij
zich onvoldoende kan voorbereiden op het examen. Op indi-

Figuur 3.4 Stelling: In onze gemeente hebben wij arbeidstoeleiding
en inburgering van statushouders op elkaar afgestemd.
(n=282)

vidueel niveau wordt dan weleens de keus gemaakt tijdelijk
te wachten met de stap naar werk.”

Middelgrote/kleine gemeente

60%

Ten slotte is 42% het niet eens met de stelling, het volgen van de

51%

inburgeringscursus gaat in deze gemeenten voor werken.
40%

“Het programma van twee jaar kent de volgorde dat men

27%

eerst inburgert en daarna op zoek gaat naar werk.”

20%

Middelgrote/kleine gemeente
5%

0%

Helemaal
mee oneens

9%

8%

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

Werk vóór inburgering?
Een tweede stelling die we alle gemeenten voorlegden, is de
volgende: “Statushouders die in staat zijn te werken, moeten aan
het werk, ook wanneer dit het volgen van de inburgeringscursus
bemoeilijkt: werk gaat vóór het volgen van de inburgeringscursus.” Hier zijn de gemeenten ambivalenter over: 41% geeft aan
dat dit soms wel, en soms niet van toepassing is. Deze gemeenten geven aan te proberen werk en inburgering te combineren
en herkennen de tegenspraak uit de stelling niet in de praktijk.
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Figuur 3.5 Stelling: Statushouders die in staat zijn te werken,
moeten aan het werk, ook wanneer dit het volgen van
de inburgeringscursus bemoeilijkt: werk gaat vóór het
volgen van de inburgeringscursus. (n=280)

Het beleid wordt veelal ingezet voor mensen met vergelijkbare
posities. Zo vindt de uitbreiding met name plaats richting statushouders die al langer in Nederland zijn: 69% van de gemeenten
zet de maatregelen in voor statushouders die al iets langer, maar

50%
39%

40%

minder dan vijf jaar, in Nederland zijn en bijna de helft van de

41%

gemeenten (49%) zet de maatregelen ook in voor statushouders
die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, of is van plan dit te

30%

gaan doen (zie figuur 3.6 voor het complete overzicht).

20%

Groepen die daarnaast vaak genoemd worden, zijn jongeren en

14%

werkzoekenden met een arbeidsbeperking (beiden genoemd

10%
3%

0%

3%

Absoluut niet
Niet van
Soms wel,
Van
van toepassing toepassing soms niet van toepassing
toepassing

Sterk van
toepassing

door 44% van de gemeenten). In de open antwoorden geven
verschillende gemeenten aan de maatregelen in te zetten voor
inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn:

“Inwoners met een Participatiewet-uitkering die onvoldoen-

Beleid voor andere doelgroepen?

de zelfredzaam zijn en die onvoldoende beschikken over

Statushouders zijn niet de enige bijstandsgerechtigden voor wie

vaardigheden en competenties om de regie over hun eigen

gemeenten vanuit de Participatiewet verantwoordelijk zijn. Wat

leven (weer) terug te krijgen ontvangen ook empowerment

werkt voor statushouders, kan ook voor andere groepen werken,

trainingen, et cetera en, indien nodig, extra taalondersteuning

en andersom. Zo zette de gemeente Amsterdam de aanpak
met dedicated klantmanagers – die ze momenteel voor statushouders inzetten – eerder al in om de jeugdwerkloosheid te
bestrijdenxxiii. Wij vroegen ons af of, in welke mate en voor welke
groepen gemeenten maatregelen breder in (willen gaan) zetten.
Figuur 3.6 Past u de aanvullende maatregelen voor de arbeidstoeleiding van statushouders ook op andere groepen
in de bijstand toe? (n=208)

(fysiek) contact vormen de basis voor het (her)krijgen van
vertrouwen in de organisatie die de ondersteuning biedt en
vergroot geleidelijk aan ook het zelfvertrouwen.”

Middelgrote/kleine gemeente

Van de gemeenten zegt 46% de maatregelen voor alle bijstandsgerechtigden in te (gaan) zetten. Onderstaand citaat is daar een
voorbeeld van:

Ja
Nee

wanneer zij laaggeletterd zijn. Intensieve begeleiding en veel

37%

“Het is niet uitsluitend bedoeld voor statushouders, maar we

Dit is in ontwikkeling

44%

ontwikkelen sinds vorig jaar zomer [..] de Versterken door Samenwerken-campus. […] We hebben een aantal kernpartners
gevraagd een op elkaar afgestemd geheel van activerings-

19%

trajecten aan te bieden, zodat in principe alle mensen in ons
bestand daar gebruik van kunnen maken en kunnen groeien
in hun ontwikkeling en vaardigheden. Dat begint bij active-

Het blijkt in toenemende mate voor te komen dat gemeenten
maatregelen, die in eerste instantie zijn ontwikkeld of ingezet
voor statushouders, breder (willen) inzetten voor andere groepen
bijstandsgerechtigden. In 44% van de gemeenten worden de

ring door deelname aan sociaal maatschappelijke activiteiten, via zelf vrijwilligerswerk doen naar werkervaring en zo
nodig opleiding of training naar uitstroom naar betaald werk.”

Middelgrote/kleine gemeente

aanvullende maatregelen die gemeenten voor statushouders
inzetten ook voor andere groepen bijstandsgerechtigden ingezet
en in 19% van de gemeenten is dit in ontwikkeling (zie figuur 3.5).
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Figuur 3.7 Voor welke groepen past uw gemeente de aanvullende
maatregelen toe / is dit in ontwikkeling? (n=132)*

Statushouders die al langer
(maar minder dan 5 jaar)
in Nederland zijn

69%

Statushouders die al meer dan
5 jaar in Nederland zijn

49%

Alle bijstandsgerechtigden

46%

Jongeren

44%

Mensen met een
arbeidsbeperking

44%

Niet-westerse migranten

27%

Alle nieuwkomers

27%

EU-migranten

14%

Anders, namelijk…

12%
0%

*

20%

40%

60%

80%

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 3,3 antwoorden

Behouden draagvlak
Wanneer er tekort aan geld is en er bezuinigd moet
worden, ontstaat er discussie als er geld gereserveerd
wordt voor statushouders. We willen ook voorkomen
dat dit weerstand oplevert onder andere bewoners
van de gemeente. We willen niet de indruk wekken dat
statushouders voorrang krijgen. Daarom proberen we
bij de projecten die we inzetten ook te kijken in hoeverre dit toegepast kan worden op andere burgers.

Gemeente Kerkrade
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4

Start begeleiding:
informatieverzameling over
statushouders

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

gemeenten dat wacht tot na de inburgering is wederom verder
gedaald ten opzichte van voorgaande jaren (zie figuur 4.1).

•

Op welk moment starten gemeenten met de arbeidstoeleiding van statushouders?

•

Hebben gemeenten voldoende zicht op achtergrondkenmerken van statushouders om hen te kunnen begeleiden

Figuur 4.1 Op welk moment start, over het algemeen, het traject
van arbeidsmarkttoeleiding voor statushouders in uw
gemeente?

richting werk?

•

Hoe

verzamelen

gemeenten

informatie

over

statushouders?

•

Hoeveel informatie hebben gemeenten over nareizigers
die in de gemeente komen wonen?

4.1

Op welk moment start de arbeidstoeleiding?

Elk jaar vragen we gemeenten op welk moment de arbeidstoel-

3%

Op het moment dat de
koppeling met onze gemeente
plaatsvindt (statushouder
woont nog in AZC)

4%
10%

37%

Op het moment dat de
statushouder een uitkering
aanvraagt / in de
gemeente komt wonen

62%
72%

eiding van statushouders start. Sinds eind 2015 de Policy Brief
‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’xxiv werd gepubliceerd, is er een breed gedragen besef
ontstaan dat het proces van integratie zo snel mogelijk moet

36%

Op het moment dat de
statushouder de verplichte
inburgering heeft afgerond

11%
3%

beginnen en dat naast inburgering ook andere activiteiten
richting integratie en participatie ondernomen moeten worden.
De afgelopen jaren hebben we hierin een verandering gezien bij
gemeenten: waar in 2016 nog ongeveer 40% van de gemeenten
pas na afronding van de verplichte inburgering startte met een

24%

Op een ander moment,
namelijk…

22%
15%

traject van arbeidstoeleiding, was dat moment in 2017 flink naar
voren gehaald, en startte de meerderheid van de gemeenten

0%

20%

40%

60%

80%

(62%) de arbeidstoeleiding op het moment dat de statushouder
in de gemeente kwam wonen. Wat nog niet lukte, en wel de wens
was van gemeenten, was om al in het asielzoekerscentrum (azc)

2016 (n=187)

2017 (n=250)

2018 (n=282)

met de arbeidstoeleiding te starten. Dit gebeurde in 2017 slechts
in 4% van de gemeenten, terwijl de helft van de gemeenten dit

De ambitie om al in het asielzoekerscentrum (azc) met de arbeid-

het beste moment acht om te starten. Hoe is dit in 2018?

stoeleiding te starten, komt niet goed van de grond. Het percentage gemeenten dat al in het azc start is iets gestegen, maar

Het is gemeenten in 2018 gelukt de arbeidstoeleiding nog verder

alsnog beperkt: dit is het geval in 10% van de gemeenten. Er zijn

naar voren te halen. In 72% van de gemeenten start de arbeids-

verschillende redenen waarom gemeenten nog niet starten met

markttoeleiding op het moment dat de statushouder een uitke-

de arbeidstoeleiding in een azc. Met name praktische belemme-

ring aanvraagt/in de gemeente komt wonen. Slechts 3% van de

ringen lijken een rol te spelen: bijvoorbeeld omdat het azc te ver

gemeenten wacht met arbeidstoeleiding tot de statushouder zijn

weg ligt van de gemeente of omdat aan de gemeente gekop-

of haar verplichte inburgeringstraject heeft afgerond. Het aantal

pelde statushouders in veel verscheidene azc’s wonen.
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Gezamenlijke aanpak in azc’s

Een aantal van deze gemeenten heeft geen vast startmoment.

We hebben te maken met dertien verschillende asiel-

van de statushouder zelf, de locatie van het azc en of in het azc

zoekerscentra waar aan onze gemeente gekoppelde

het project ‘Aan de slagxxv’ wordt uitgevoerd) of tijdens vestiging

statushouders wonen. Daarom is het niet mogelijk

in de gemeente. Een paar gemeenten laten het beginpunt van de

om in het azc al te beginnen met arbeidstoeleiding.

begeleiding afhangen van de situatie van de statushouder. In de

We kijken op dit moment wel of we in onze arbeids-

praktijk betekent dit dat zij wachten tot wanneer (1) de status-

markregio, waarbinnen we een gezamenlijk werkgeversbeleid hebben, iets gezamenlijk kunnen doen.

Dit kan al in het azc zijn (afhankelijk van onder andere de wens

houder hiervoor klaar is of (2) de statushouder een bepaald taalniveau heeft bereikt (vaak A2 of Engels).

Bijvoorbeeld dat we aan een groep statushouders in

Flexibel startmoment

een azc (die allen aan gemeenten in deze regio zijn
gekoppeld) al iets vertellen over wat een gemeente

Om te beginnen wanneer iemand net met de inbur-

doet, wat de Participatiewet is, wat de gemeente ver-

gering start, dan verwacht je wel erg veel. Meestal

wacht et cetera.

wachten we dan even – als het kan niet te lang. Als

Gemeente Lansingerland

mensen net binnen de gemeente komen wonen moet
er natuurlijk veel geregeld worden, daarbij kijken we
ook naar de persoonlijke omstandigheden van ie-

Azc in de gemeente

mand. Soms speelt psychische problematiek een rol.
Sommige mensen zijn heel intensief bezig met ge-

Omdat we hier een azc-locatie hebben, zijn we sa-

zinshereniging en hebben daardoor emotionele bar-

men met de vestigingsmanager van het azc aan het

rières. De diversiteit van de groep is groot. Maar zodra

kijken hoe we statushouders die nog in het azc wonen

er ruimte is dan proberen we in te zetten op participa-

al kunnen gaan ondersteunen zodat zij eerder aan de

tie en toeleiding naar werk en/of scholing.

slag kunnen met activiteiten in het kader van partici-

Gemeente Apeldoorn

patie. We hebben sinds maart 2018 een kansenverkenner aangesteld in de regio Midden-Limburg. Die
neemt bij statushouders die zijn gekoppeld aan een
gemeente in de regio een NOA-assessment af waarmee alle leefgebieden in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt een plan van aanpak ontwikkeld waar
onze regisseurs die statushouders ondersteunen al
in een veel eerder stadium mee aan de slag kunnen.

Gemeenten starten dus eerder met toeleiding naar werk, en
hebben daarmee statushouders eerder in beeld. Ook worden
parallelle aanpakken ingezet, bijvoorbeeld trajecten waarbij
statushouders gelijktijdig aan de inburgering deelnemen en
werkervaring opdoen, via een werkervaringsplek, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld via een taalstage.

Daarnaast zorgt die kansenverkenner voor een goede
en warme overdracht van het azc naar de gemeente

Gemeente Weert

4.2

Zicht op achtergrondkenmerken

Om statushouders gericht te kunnen begeleiden op hun weg
Ander startmoment

naar werk is inzicht in hun vaardigheden, ervaring, competenties

Een aantal gemeenten (15%) geeft aan een ander startmoment

en ambities van belang. De afgelopen drie jaar hebben gemeen-

te hebben om met de begeleiding te beginnen. Zij hebben de

ten naar eigen zeggen steeds beter zicht gekregen op dergelijke

startperiode tussen drie en negen maanden na vestiging in de

achtergrondkenmerken van statushouders. Op dit moment zegt

gemeente.

bijna de helft van de gemeenten (48%) over voldoende informatie te beschikken om te kunnen bemiddelen naar de arbeidsmarkt (of activering). Ter vergelijking: in 2016 was dit 16% en in
2017 24% (zie figuur 4.2).
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Gemeenten die meer zicht op de achtergrondkenmerken van

“Achtergrondkenmerken bieden te weinig houvast om te be-

statushouders hebben gekregen, verklaren dit door een verbe-

palen of iemand gemotiveerd is, leervermogen heeft en ar-

tering van de informatievoorziening via het Taakstelling Volg

beidsmogelijkheden. Uiteindelijk wil je iemand in de praktijk

Systeem (het systeem van het COA van waaruit informatie

bezig zien. Wij zitten in een overgangsfase naar een nieuwe

aan de gemeente wordt aangeleverd), doordat zij binnen de

werkwijze. In de nieuwe werkwijze krijgt in principe iedereen

gemeente zelf meer ervaring en deskundigheid hebben opge-

een oriëntatiefase van drie maanden, waarin workshops

bouwd, door de eigen intake en door het gebruik van assess-

worden gegeven, werkoriëntatie plaats vindt en een Talen-

ments en screeninginstrumenten om informatie (vaardighe-

tenscan wordt ingezet.”

den, competenties, ervaring, et cetera) over de statushouder te

Middelgrote/kleine gemeente

verzamelen. Het valt op dat meerdere gemeenten aangeven hun
cliënten nu “te kennen”.

Vaardigheden ‘testen’ in de praktijk
Figuur 4.2 Stelling: Wij hebben voldoende zicht op de achtergrondkenmerken van statushouders om te kunnen
bemiddelen naar de arbeidsmarkt (of activering)

Om vaardigheden en ervaring van statushouders in
beeld te brengen willen wij graag kijken hoe men zich

80%

in een reële werksetting manifesteert. Als iemand
zegt: “Ik heb ervaring in de bouw”, dan is een proef60%

60%

om meer inzicht te krijgen in ervaring, talenten en

50%

48%

competenties.

40%

Gemeente Apeldoorn

33%
24%

20%

plaatsing of werkervaringsplaats een goede manier

25% 26%
19%

16%

4.3

Informatieverzameling

Wij vroegen gemeenten op welke manier zij informatie over

0%

(Helemaal) mee eens
2016 (n=176)

Neutraal
2017 (n=250)

(Helemaal) mee
oneens
2018 (n=282)

statushouders verzamelen, die nodig is om te kunnen bemiddelen naar de arbeidsmarkt. Doet de gemeente dit voornamelijk
zelf of krijgt zij informatie aangeleverd van instanties en zo ja,
van welke instanties? De afgelopen jaren zagen we dat gemeen-

Onvoldoende zicht op achtergrondkenmerken

ten veel informatie zelf in kaart brengen en dat ook als de beste

Van alle deelnemende gemeenten geeft slechts 19% aan onvol-

manier zien. Ook dit jaar is de meest gebruikte methode een

doende zicht op achtergrondkenmerken te hebben, in 2016

door de gemeente zelf ingezette methode, namelijk informatie-

en 2017 was dit respectievelijk 60% en 50%. Een derde van de

verzameling via een intake met de statushouder, en een kleiner

gemeente is dit jaar neutraal ten opzichte van de stelling.

deel van de gemeenten maakt daarbij gebruik van een assessment of een screeningsinstrument.

Wanneer gemeenten aangeven onvoldoende zicht te hebben op
achtergrondkenmerken, wijt men dit vaak aan de taalbarrière in

Gemeenten verzamelen de informatie echter niet alleen zelf,

het contact of onvoldoende informatie in het Taakstelling Volg

zij krijgen ook informatie van andere instanties, met name via

Systeem van het COA. Daarnaast constateren gemeenten dat

VluchtelingenWerk en via het COA. 72% van de gemeenten krijgt

een reëel zicht op de achtergrond en mogelijkheden van status-

informatie via VluchtelingenWerk. Ook het Taakstelling Volg

houders vooral ook ontstaat in praktijksituaties, zoals tijdens

Systeem (TVS) van het COA is een belangrijke informatiebron

stages of een oriëntatietraject. Uit de antwoorden van gemeen-

voor gemeenten: 64% van de gemeenten krijgt via deze weg

ten blijkt namelijk dat ook wanneer zij statushouders goed in

informatie over statushouders. Daarnaast geeft 29% van de

beeld hebben, zij deze kennis niet altijd direct kunnen omzetten

gemeenten aan een vast contactpersoon bij het COA te hebben

in praktijk:

via wie zij informatie ontvangen. Ook krijgt ongeveer de helft
van de gemeenten (48%) informatie via de statushouder zelf,
die deze meebrengt. Andere manieren waarop gemeenten infor-
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matie verzamelen is via specifieke diagnose- instrumenten, via

4.4

Zicht op nareizigers

taalscholen en via maatschappelijke organisaties en projecten.
Het aandeel nareizigers – statushouders die via gezinshereniGemiddeld verzamelen gemeenten op vier manieren informatie

ging naar Nederland zijn gekomen – in de asielinstroom stijgt

over (voor de arbeidstoeleiding relevante) achtergrondkenmer-

over de jaren. Het percentage nareizigers in de asielinstroom

ken van statushouders (zie figuur 4.3).

in 2017 was 47% in vergelijking met 38% in 2016xxvi. Onder de
nareizigers zijn relatief veel vrouwen en kinderen. Uit verkennend

Figuur 4.3 Op welke manier heeft u zicht op de achtergrondkenmerken van statushouders (die nodig zijn om te kunnen
bemiddelen naar de arbeidsmarkt)? (n=282)*

bleek dat gemeenten minder en/of later zicht hebben op nareizigers en dat vluchtelingenvrouwen – met name diegenen die via
gezinshereniging zijn gekomen – minder bereikt wordt met de

Een intake met
de statushouders
(over arbeidstoeleiding)

90%

Informatie via
VluchtelingenWerk

ondersteuning richting werk.
Daarom legden we gemeenten de vraag voor of en in hoeverre

72%

zij zicht hebben op de achtergrondkenmerken van nareizende
statushouders, om te kunnen bemiddelen naar de arbeidsmarkt

Informatie uit het TVS
(Taakstelling Volg Systeem)
van het COA

64%

(of activering). De resultaten tonen aan dat gemeenten inderdaad beduidend minder zicht hebben op de achtergrondken-

Informatie die de
statushouder zelf
meebrengt

merken van nareizigers dan van statushouders in het algemeen

48%

(zie figuur 4.4). Waar bijna de helft van de gemeenten aangeeft

Een assessment
/screeningsinstrument

voldoende zicht te hebben op de achtergrondkenmerken van

45%

statushouders, geeft een derde (31%) dit aan voor nareizende
statushouders. En maar liefst een derde (34%) van de gemeen-

Informatie-uitwisseling met
een vast contactpersoon
bij het COA

29%

ten meldt (ruim) onvoldoende inzicht te hebben in de achtergrondkenmerken van nareizigers om te kunnen bemiddelen naar

Een andere manier,
namelijk…

de arbeidsmarkt of activering.

12%

Er is geen zicht op de
achtergrondkenmerken
van statushouders

Het blijkt dus lastiger zicht te krijgen op de achtergrondken-

4%

0%
*

onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenlevingxxvii

merken van nareizigers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn
50%

100%

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 3,6 antwoorden.

het ontbreken van informatie uit het COA (omdat de nareizigers
niet of nauwelijks in een asielzoekerscentrum verblijft waardoor
daar geen informatie wordt verzameld)xxviii en omdat de focus
van gemeenten ligt op gezinslid dat al eerder in Nederland was.
Ondersteuning van deze met name vrouwelijke statushouders
blijkt hierdoor niet of later op gang te komen in gemeenten.

Informatie via eigen intake
Er is geen azc meer in Eindhoven. Nieuwe status-

“Nareizigers krijgen dezelfde begeleiding, maar vaak is de-

houders kunnen nu afkomstig zijn uit het hele land.

gene die de eerste asielaanvraag deed verder in begeleiding

De informatie die vanuit het COA meekomt, is zeer

dan de nareiziger, waardoor we wel het gevoel hebben dat we

summier. Ik ben daar niet tevreden over, het is veel te

de nareizigers minder goed kennen.”

beperkt. Het verschilt nog wel tussen diverse centra.

G40 gemeente

Dit vraagstuk speelt al langer, maar met de nieuwe
privacywetgeving is het ook nog eens ingewikkelder
om informatie te delen. We ondervangen dit probleem
deels door onze eigen intake.

Slechts één gemeente geeft aan juist meer zicht te hebben op de
nareizigers, omdat het gezin al bekend is.

Gemeente Eindhoven
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Figuur 4.4 Wij hebben voldoende zicht op de achtergrondkenmerken van nareizende statushouders (in het kader van
gezinshereniging) om te kunnen bemiddelen naar de
arbeidsmarkt (of activering). (n=282)
50%

40%
35%

30%

28%

26%

20%

10%

0%

6%

Helemaal
Mee oneens
mee oneens

5%

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

Nareizigers niet in beeld
Bij nareizigers is het lastiger om ze in beeld te krijgen.
Ze landen op Schiphol, en gaan wonen in de woning
van de partner. Dat maakt ze ook minder zichtbaar.

Gemeente Kerkrade

Minder informatie over nareizigers
Nareizigers zijn vaak kort op het AZC dus van hen
is geen goedgevuld klantprofiel beschikbaar uit het
Taakstelling Volg Systeem van het COA.

Gemeente Lansingerland
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5

Onderwijs

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

gebruik kunnen maken van de Wet studiefinancieringxxx geldt
soms dat dit onvoldoende is om van rond te komen. Ook dan

•
•
•
•

Welke mogelijkheden (zoals een schakeljaar of studeren

kan de gemeente besluiten al dan niet bij te springen. En ten

met behoud van uitkering) bieden gemeenten aan status-

slotte geldt voor statushouders die ouder zijn dan 30 dat zij geen

houders om onderwijs te volgen?

studiefinanciering kunnen krijgen. In deze gevallen bepaalt de

Welke verschillen zijn er tussen gemeenten in de mogelijk-

gemeente of iemand het traject mag volgen met behoud van

heden die zij statushouders bieden?

uitkering en ontheffing van sollicitatieplicht.

Welke kansen zien gemeenten voor de weg naar duurzame
arbeidsparticipatie via onderwijs/opleiding?

Ook spelen gemeenten een belangrijke rol in de (regionale)

Wat is de daadwerkelijke uitstroom naar onderwijs onder

samenwerking met onderwijsinstellingen en andere stakehol-

statushouders?

ders om tot een passend onderwijsaanbod te komen. Structurele
samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen is

5.1

Mogelijkheden voor onderwijs/opleiding

van cruciaal belang om te zorgen dat statushouders de weg
naar onderwijs succesvol belopen.

Onderzoek naar de integratie van vluchtelingen die eerder naar
Nederland zijn gekomen, laat zien dat een Nederlands diploma

Verschillen tussen gemeenten

de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en vluchtelingen de

In hoofdstuk 2.2 zagen we dat 75% van de gemeenten aangeeft

beste kansen op passend werk

biedtxxix.

Het idee achter bemid-

de instroom in onderwijs/opleiding te faciliteren. Wat we hiermee

deling via onderwijs is dan ook dat het investeren in opleiding

echter niet weten is het exacte aantal statushouders voor wie dit

duurzame uitstroom naar betaald werk bevordert en voordelen

geldt, welke vormen van onderwijs dit zijn, en onder welke voor-

biedt voor zowel de statushouder als de overheid. Voor status-

waarden dit mogelijk is. Daarom vroegen we gemeenten naar

houders biedt het de kans ambities te realiseren en een baan te

twee specifieke maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om

vinden die beter bij persoonlijke doelen en kwaliteiten past. En

de instroom in het beroeps- en hoger onderwijs te faciliteren:

voor de gemeenten betekent dit dat de uitstroom uit de bijstand

schakeljaren en studiemogelijkheden voor statushouders boven

duurzaam is en er geen verkwisting van menselijk kapitaal en

de 30 jaar.

mogelijkheden plaatsvindt.
Allereerst vroegen wij gemeenten of zij statushouders de mogeOndanks dat gemeenten zelf geen opleidingen aanbieden, zijn zij

lijkheid bieden om een schakeljaar te volgen. In schakeljaren (of:

een bepalende factor als het gaat om bieden van mogelijkheden

voorbereidende jaren of schakelklassen) bereiden onderwijs-

tot studeren. Hierbij gaat het zowel over het geven van toestem-

instellingen vluchtelingen (en andere buitenlandse studenten)

ming voor een opleidingstrajecten als over de financiering ervan.

voor op een opleiding in het beroeps- of hoger onderwijsxxxi.

Omdat statushouders een uitkering krijgen, moeten zij toestem-

Vaak wordt dit jaar gecombineerd met de inburgering. Voor

ming vragen aan de gemeente op het moment dat zij een (voor)

schakeljaren kunnen studenten geen studiefinanciering krijgen,

opleiding willen gaan volgen. Veelal zullen statushouders eerst

dus de financiering moet op een andere manier geregeld worden

een voorbereidend jaar, ook wel schakeljaar genoemd, volgen

(bijvoorbeeld doordat gemeenten besluiten de uitkering door te

alvorens zij kunnen instromen in een opleiding. Voor dergelijke

laten lopen).

trajecten ontvangen zij geen studiefinanciering en zijn zij afhankelijk van de bijstandsuitkering. Hierbij geldt de vraag of zij van
de gemeente dit traject mogen volgen met behoud van uitkering en ontheffing van sollicitatieplicht. Voor statushouders die
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Het aantal schakeljaren nam de afgelopen jaren toe: in 2016
schakeltrajectenxxxii,

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om onderwijs

momenteel worden er in

vorm te geven en te faciliteren. Wat bijvoorbeeld ook voorkomt,

totaal achttien schakeltrajecten aangeboden op ROC’s, hoge-

is dat gemeenten enige vorm van aanvullend taalonderwijs

bestonden tien

universiteitenxxxiii.

De meerderheid van de gemeen-

aanbieden, zoals taalmaatjes of taalstages. Uit de monitor

ten (77%) geeft aan statushouders de mogelijkheid van een

2017 weten we dat gemeenten – in samenwerking met werk-

schakeljaar te bieden (zie figuur 5.1). Dat betekent tevens dat

gevers - soms ook korte, beroepsgerichte cursussen aanbieden.

dit in bijna een kwart van de gemeenten (23%) niet mogelijk is.

Daarnaast is ook de begeleiding tijdens de opleiding van groot

scholen en

belang om tot een succesvolle onderwijsloopbaan te komenxxxv.
Ten tweede vroegen wij of statushouders boven de 30 – die dus
geen aanspraak meer kunnen maken op studiefinanciering - de

Wat uit bovenstaande duidelijk wordt, is dat tussen gemeen-

mogelijkheid krijgen om te studeren met behoud van uitkering

ten veel verschillen bestaan ten aanzien van het aanbieden van

en (gedeeltelijke) vrijstelling van sollicitatieverplichtingen (zie

opleidingsmogelijkheden voor statushouders. De statushou-

figuur xxx). Dit is in de helft van de gemeenten (51%) mogelijk

der heeft al dan niet de mogelijkheid aanvullend taalonderwijs,

en in de andere helft van de gemeenten (49%) wordt deze moge-

een beroeps- of hogere opleiding te volgen of een taalmaatje te

lijkheid niet

aangebodenxxxiv.

In de monitor van 2017 zagen we

krijgen afhankelijk van de gemeente waar hij of zij gehuisvest

dat gemeenten die de mogelijkheid aanboden, dit toestaan op

wordt. Met name voor statushouders boven de 30 die nog een

het moment dat het tot een duurzame uitstroom naar werk kan

opleiding willen volgen, bestaan er grote verschillen in de moge-

leiden: of het wel of niet wordt toegestaan, is dus maatwerk.

lijkheden die ze al dan niet krijgen. Zo bieden grote gemeenten
(G4- en G40-gemeenten) deze mogelijkheid significant vaker

Figuur 5.1 Stelling: Wij bieden statushouders de mogelijkheid een
schakeljaar/voorbereidend jaar te volgen. (n=280)

aan dan kleine gemeenten. In die zin is er dus sprake van pech
of geluk of het in de woongemeente mogelijk is onderwijs te
volgen.

Van toepassing

23%

Schakeltrajecten essentieel

Niet van toepassing

Een opleidingstraject is heel moeilijk in te zetten. Zeker een MBO-traject. Er zijn aparte financieringsstromen. Je moet voor je instroomt in een opleiding een
77%

bepaald taalniveau hebben. Daar moet je je DUO-lening voor gebruiken. Maar vaak zitten statushouders
al bij een taalschool die het beoogde taalniveau niet

Figuur 5.2 Stelling: Wij bieden statushouders boven de 30 jaar de
mogelijkheid om te studeren met behoud van uitkering
en (gedeeltelijke) vrijstelling van sollicitatieverplichtingen. (n=280)

aanbiedt, dus dan zouden ze moeten overstappen.
En als je naar een MBO-niveau gaat dan ontbreken
een aantal basisvakken zoals wiskunde. Je hebt een
schakeljaar nodig. En dan zijn er meer basisvakken

Van toepassing

die moeten worden bijgespijkerd. Zo’n schakeltraject

Niet van toepassing

moet ergens uit betaald worden. Het kan niet uit de
DUO-lening en het zit niet in de mogelijkheden van

49%

het ROC om eraan mee te betalen. Of het lukt, dat ligt
51%
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Onderwijs voor hoopopgeleiden

Figuur 5.3 Uitstroom naar onderwijs. Voor hoeveel procent van de
statushouders van uw gemeente....

Voornamelijk hoger opgeleide statushouders kwamen bij ons met klachten: “Ik ga geen routinematig

100%

100%

werk doen”. Toen hebben wij ons beleid daarop aangepast. Als nu blijkt uit de NOA-assessment dat je

80%

hoogopgeleid en leerbaar bent, dan is de weg naar
onderwijs vrij. Iedereen moet kunnen doen wat voor
hem of haar het maximaal haalbaar is.

Gemeente Weert

60%

39%

40%

16%

20%

5.2

Resultaten uitstroom naar onderwijs

0%

Statushouders
in de gemeente

In hoofdstuk 4.1 zagen we dat gemeenten verschillen in de

… heeft daad… is het volgen
werkelijke
van onderwijs/
een opleiding
bemiddeling naar
een goede weg
onderwijs
naar werk
plaatsgevonden
achterblijvende
instroom
is dat er eerst
(n=280)
(n=264)

onderwijsmogelijkheden die zij statushouders (kunnen) bieden.

Een verklaring voor de

Wel zien ze we dat in alle gemeenten statushouders wonen

nog een voortraject nodig is, zo geven veel gemeenten aan. De

waarvan gemeenten denken dat onderwijs voor hen de beste

belangrijkste reden die gemeenten hiervoor aanvoeren is dat het

weg naar werk zal zijn. Wij vroegen gemeenten een schatting te

(taal)niveau van betreffende statushouders nog onvoldoende is.

maken voor hoeveel procent van de statushouders het volgen
van onderwijs/een opleiding een goede weg naar werk zou zijn.
Gemiddeld geven gemeenten aan dat het voor vier op de tien de

“De groep die direct aan het werk kan is minimaal. Over het

statushouders (39%) in hun gemeente een goede weg richting

algemeen is er altijd wel eerst begeleiding of een taalcursus

werk zal zijn.

nodig. Dit geldt ook voor het onderwijs.”

Middelgrote/kleine gemeente
Voor 39% van de statushouders zou het volgen van onderwijs/
opleiding dus een goede weg naar werk zijn, terwijl – naar

Het is denkbaar dat de instroom over de jaren nog zal toenemen.

schatting van gemeenten - slechts 16% van de statushouders

Dat er enige beweging in zit, is te zien aan het aantal schakel-

naar onderwijs/opleiding is uitgestroomd (zie figuur 5.3). Net

jaren dat in de afgelopen jaren is toegenomen. Ook zien we een

als in 2017 blijft daarmee het daadwerkelijke aantal statushou-

stijging in het percentage gemeenten dat aangeeft dat taalles-

ders dat instroomt in onderwijs/opleiding sterk achter bij het

sen/inburgering gecombineerd kan worden met het volgen van

aantal statushouders die gebaat zouden zijn bij het volgen van

een MBO opleiding. Waar dit vorig jaar in 47% van de gemeen-

onderwijs/een opleiding. En ook is het laag, gezien het feit dat

ten een mogelijkheid was, is dit in 2018 mogelijk in 65% van

er zich onder de statushouders veel jongvolwassenen bevinden,

de gemeenten. En in 28% van de gemeenten is het mogelijk de

die nog recht hebben op studiefinanciering. De gemeenten die

inburgering te combineren met een HBO/WO opleiding. Daarbij

wij middels een diepte-interview spraken geven aan dat de

heeft minister Koolmees aangegeven een betere doorstroom

uitstroom naar onderwijs hun tegenvalt: meer inspanningen

in onderwijs voor inburgeraars onder de dertig jaar te willen

zullen nodig zijn om dit percentage te verhogen.

bereikenxxxvi.
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De weg naar het bevorderen van onderwijsparticipatie bevat
echter obstakels van verschillende aard, waaronder financiële
belemmeringen en belemmeringen in taal- en onderwijsvaardighedenxxxvii. Veel belemmeringen kunnen alleen worden opgelost
in partnerschappen, en het lukt nog lang niet alle gemeenten
om partnerschappen te organiseren. Zonder deze structurele, intensieve (regionale) samenwerking tussen gemeenten,
onderwijsinstellingen, azc’s, Nidos, VluchtelingenWerk, werkgevers aanbieders van inburgeringscursussen en Stichting voor
Vluchtelingen-Studenten UAF is het realiseren van instroom in
het beroeps- en hoger onderwijs heel moeilijk. Daarnaast heeft
de gemeente een belangrijke rol (zo beschreven we in hoofdstuk 5.1), omdat zij de toestemming moet geven voor een opleidingstraject en omdat vaak financiële ondersteuning nodig is.
Gemeenten komen hiermee soms voor gevoelige vraagstukken
te staan, waarbij zij rekening moeten houden met het draagvlak
onder haar inwoners; want hoe en waarom besluit je wie wel en
geen mogelijkheid krijgt om te studeren?

Politieke keuzes
Ik vind het cijfer van mensen die naar onderwijs uitstromen laag. Maar het is heel lastig te beoordelen
wat iemand zou kunnen met een opleiding en of iemand leerbaar is. Daar moeten we nog mee leren
omgaan. Het is ook een politiek gevoelige vraag, want
in hoeverre mag je mensen vrijstellen van de sollicitatieplicht en/of laten studeren met een uitkering en
anderen niet? Je hebt vooraf geen garanties dat het
leidt tot duurzamer werk.

Gemeente Eindhoven

Schakeljaren cruciaal
“Het uitstroomcijfer van 16% van de statushouders
naar opleiding herken ik niet [dat is hoog], ik zou graag
weten hoe gemeenten dat doen. Extra inzet, zoals wij
bieden via een schakeljaar, is heel hard nodig want
rechtstreekse bemiddeling naar onderwijs lukt niet.
Een 18-jarige statushouders kan niet direct in het
mbo instromen. We zien ook dat jongeren die van het
ISK komen niet eens binnenkomen op een entree-opleiding, omdat ze de kwalificaties – met name taalniveau – niet hebben.”

Gemeente Almere
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6

Samenwerking

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Een andere veelvoorkomende maatregel is het aandragen van
geschikte kandidaten aan bedrijven (81%). En ook gebeurt het

•
•

Hoe faciliteren gemeenten werkgever die statushouders in

in 72% van de gemeenten dat de gemeente gericht op zoek

dienst (willen) nemen?

gaat naar statushouders die voldoen aan de door de werkge-

Met welke uitvoerende organisaties werken gemeenten

ver aangedragen vacature. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het

samen om de arbeidstoeleiding van statushouders te

creëren van ontmoetingen tussen werkgevers en statushouders.

realiseren?
In hoofdstuk 2 gaven we al aan dat in 43% van de gemeenten

6.1

Samenwerking met, en faciliteren van
werkgevers

matchingevents worden georganiseerd waar werkgevers en
statushouders elkaar ontmoeten. Bovendien geeft 59% van de
gemeenten aan ontmoetingsmomenten te organiseren voor

Voor een goede arbeidsmarkttoeleiding van statushouders is

werkgevers en statushouders. Naast matchingevents gaat het

een samenwerking met werkgevers en andere organisaties die

hierbij ook om bedrijfsbezoeken waarin statushouders kennis

betrokken zijn bij de integratie en participatie van vluchtelingen

kunnen maken met bedrijven en waar werkgevers de statushou-

essentieel. In 2017 bleek dat het overgrote deel van de gemeen-

ders ontmoeten.

ten contact had met werkgevers om statushouders richting
werk te begeleiden (slechts 4% had geen contact met werkge-

Gemeenten zetten dus verschillende instrumenten en maat-

vers). Dit jaar vroegen wij gemeenten op welke manier zij werk-

regelen in om werkgevers te faciliteren. Zie tabel 6.1 voor een

gevers faciliteren rondom arbeidstoeleiding van statushouders.

compleet overzicht van de manieren waarop werkgevers gefaciliteerd worden. Meestal is er sprake van een combinatie van

Dit gebeurt met name door statushouders de mogelijkheid te

instrumenten die gemeenten inzetten om werkgevers te facilite-

bieden voor werkervaringsplekken en door het faciliteren van

ren, zoals onderstaand citaat illustreert:

proefplaatsingen (waarbij de statushouder in de eerste periode
bij de werkgever de uitkering behoudt). Van de gemeenten biedt
91% de mogelijkheid van een proefplaatsing aan, een toename

“We zetten de voorzitter van de plaatselijke commercië-

ten opzichte van 2017, toen in bijna driekwart van de gemeen-

le club in, om in het netwerk van ondernemers goodwill en

ten een proefplaatsing mogelijk was. Uit eerder onderzoek van

matching te creëren voor statushouders. Werkgevers die een

Kennisplatform Integratie & Samenleving onder werkgevers

proefplaatsing willen aanbieden, krijgen een vergoeding voor

bleek dat dit – door de spreiding van risico’s en kosten - een

de extra begeleidingskosten. Het ROC haakt aan om deze

goede manier kan zijn om werkgevers te overtuigen statushouders een werkplek aan te biedenxxxviii. Ook de loonkostensubsidie/loondispensatie die in 58% van de gemeenten ingezet wordt,
kan hieraan bijdragen.

mensen heel praktisch Nederlands te leren.”

Middelgrote/kleine gemeente
Het aanbieden van extra taalcursussen – zoals in bovenstaand
citaat - wordt in meerdere gemeenten gedaan.
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Het overzicht van instrumenten geeft aan welke maatregelen

Overigens geeft 9% van de gemeenten aan werkgevers in

kunnen worden ingezet voor statushouders, maar het geeft nog

zijn geheel niet te faciliteren rond arbeidstoeleiding van

geen zicht op de mate waarin dit daadwerkelijk gebeurt en de

statushouders.

grootte van de groep statushouders die hiermee wordt bediend.
Zo weten we uit de eerdere edities van deze monitor dat er vaak

Werkgevers ondersteunen en ontzorgen

onvoldoende werkervaringsplekken voor statushouders zijn.

We bieden onder andere werkervaringsplekken aan
Tabel 6.1

Op welke wijze heeft uw gemeente werkgevers het
afgelopen jaar gefaciliteerd rondom arbeidstoeleiding
van statushouders? (n=280)*

en dan is een heel nauw contact met de werkgever
waanzinnig belangrijk. Werkgevers twijfelen: zal het
wel lukken met statushouders? Voor goede plaatsin-

Facilitering werkgevers

Percentage

gen is het belangrijk om een netwerk met werkgevers
te hebben en te onderhouden. We zijn bezig om hier

We bieden statushouders de mogelijkheid
voor werkervaringsplekken

93%

Proefplaatsing (werken met behoud van
uitkering)

91%

We dragen geschikte kandidaten voor aan
bedrijven

81%

Als werkgevers een vacature voor
statushouders aanbieden, gaan we gericht
op zoek naar statushouders die voldoen
aan het

72%

Wij begeleiden statushouders op de
werkvloer (bv via jobcoaches)

70%

Binnen de gemeente is een vast
contactpersoon voor werkgevers

65%

We organiseren ontmoetingsmomenten
voor werkgevers en statushouders (bv. via
een bedrijfsbezoek

59%

(Tijdelijke) loonkostensubsidie/
loondispensatie

58%

We bieden werkgevers informatie over
statushouders aan

56%

We bieden in overleg met werkgevers
gerichte training en opleiding aan

48%

Inzet ‘social return’

40%

Tegemoetkomingen in extra kosten

39%

No-risk polis

26%

Stimuleringspremies

19%

extra impulsen aan te geven. We zijn nu aan het kijken
of we extra taalondersteuning op de werkvloer kunnen bieden om zo belemmeringen voor de werkgever
weg te nemen. We denken daarmee de bemiddeling
te vergemakkelijken. Tevens zijn we in samenwerking
met het ROC en het Werkbedrijf duale trajecten aan
het ontwikkelen om statushouders te plaatsen met
behulp van BOL/BBL opleidingen richting kansrijke
beroepen

Gemeente Apeldoorn

Ondersteuning op de werkvloer
Je moet contact houden met de werkgever, ook als
een bijstandsgerechtigde statushouder uitstroomt.
Als je wilt dat werkgevers ook in de toekomst blijven
investeren in mensen met een relatieve afstand tot de
arbeidsmarkt, dan moet je ervoor zorgen dat wanneer
een werkgever ergens tegenaan loopt er ook snel actie ondernomen wordt.

Gemeente Utrecht

6.2

*

Werkgevers hebben toegang tot profielen
van statushouders

8%

Anders, namelijk..

5%

Wij faciliteren werkgevers niet rondom de
arbeidstoeleiding van statushouders

9%

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 8,4 antwoorden.

Samenwerking met uitvoerende organisaties

Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoordelijk voor
de arbeidstoeleiding van (bijstandsgerechtigde) statushouders,
maar hoeven dit niet alleen te doen. Verscheidene partijen, zoals
maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld VluchtelingenWerk)
maar ook Werkgeverservicepunten, zetten zich in voor de integratie en (arbeids)participatie van statushouders.
Wij vroegen gemeenten welke partijen in hun gemeente betrokken zijn bij de uitvoering van de arbeidstoeleiding van statushouders. Hieruit blijkt dat in praktijk inderdaad bijna altijd
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meerdere partijen betrokken zijn (slechts 1% van de gemeenten

23% van de gemeenten gaf aan dat in hun gemeente andere dan

geeft aan dat er geen andere partijen betrokken zijn). Gemiddeld

hierboven genoemde partijen betrokken zijn bij de uitvoering van

zijn per gemeente vijf partijen (naast de gemeente) betrokken bij

arbeidstoeleiding van statushouders. Hierbij gaat het om oplei-

de arbeidstoeleiding van statushouders.

dingsinstituten, lokale samenwerkingsverbanden en netwerken
van werkgevers, ondernemers en geëngageerde individuen.

De partijen die het vaakst betrokken zijn bij de uitvoering van
arbeidstoeleiding van statushouders zijn maatschappelijke

Dat samenwerking en afstemming ingewikkeld kunnen zijn,

organisaties (in 93% van de gemeenten). Daarnaast is het werk-

blijkt uit enkele voorbeelden die uit de aanvullende interviews

geversservicepuntxxxix

een belangrijke uitvoeringspartner: in

naar voren kwamen. Veel contact is nodig om op één lijn te

85% van de gemeenten wordt met deze organisatie samenge-

komen en de activiteiten goed op elkaar af te kunnen stemmen:

werkt. Daarnaast geeft het merendeel van de gemeenten (66%)
aan dat het SW bedrijf/Sociaal Werkbedrijf betrokken is bij de
uitvoering van arbeidstoeleiding van statushoudersxl. Ook de

Verscheidene belangen

aanbieders van inburgeringscursussen worden in toenemende

Vanuit maatschappelijke organisaties zie je wel dat ze

mate genoemd: in 62% van de gemeenten zijn zij betrokken bij

nog heel erg in de belangenbehartiging zitten. Wij als

de uitvoering van de arbeidstoeleiding van statushouders.

gemeente hebben andere belangen dan statushouders en maatschappelijke organisaties. Wij zeggen

Zie voor het complete overzicht van betrokken partijen figuur
6.2.

baan”. De maatschappelijke begeleiding blijft in de

Figuur 6.2 Welke partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de
arbeidstoeleiding van statushouders in uw gemeente?
(n=280)*
Maatschappelijke organisaties

85%

Sociaal Werkbedrijf

maar je ziet wel dat er andere belangen spelen.

Gemeente Lansingerland

professionals en vrijwilligers hebben elkaar nodig om
de statushouder optimaal te kunnen ondersteunen in
zijn integratie en participatieproces.

53%

Re-integratiebedrijven met een
aanbod speciﬁek gericht op
statushouders

Er zijn overal wel spanningen, tussen professional
in plaats van over elkaar, kun je veel bereiken. Want

62%

Uitvoeringsorganisatie die voor
meerdere gemeenten taken
Participatiewet uitvoert

In gesprek blijven
en vrijwilliger. Zolang je in gesprek blijft met elkaar,

66%

Aanbieders van
inburgeringscursussen

Gemeente Weert

38%

Re-integratiebedrijven
(algemeen)

30%

Migrantenorganisaties

19%

Onderwijsinstellingen

6%

Anders, namelijk…
Er zijn geen andere partijen
betrokken

droombaan ondersteunen. Dat is op zich ook goed,

93%

Werkgeversservicepunt

23%

1%
0%

*

soms: “Neem je broodbaan aan en niet je droom-

50%

100%

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 4,8 antwoorden.
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7

Begeleiding in
verschillende contexten

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Uit eerder onderzoekxli weten we dat als statushouders werk
vinden, dat dat nog niet betekent dat dit een baan voor langere tijd

•
•
•
•

Bieden gemeenten begeleiding op de werkvloer aan

zal zijn: veel vluchtelingen die al langer in Nederland zijn, werken

statushouders?

in tijdelijke banen. Wat doen gemeenten voor statushouders,

Wat doen gemeenten voor statushouders die (vrijwilli-

nádat hun eerste baan, hun werkervaringsplek, vrijwilligerswerk

gers)werk, een werkervaringsplek of opleiding afgerond

of opleiding gestopt is? Wordt er dan ook (intensieve) begeleiding

hebben?

aangeboden, en wordt die begeleiding aangeboden vanuit het

Wat doen gemeenten voor statushouders voor wie werken

aanvullende beleid (zoals via klantmanagers die specifiek voor

op dit moment nog ver weg is?

statushouders werken) of regulier vanuit de Participatiewet?

Hoe richten gemeenten de arbeidstoeleiding van een
(bijstandsgerechtigd) echtpaar in?

7.1

Begeleiding op de werkvloer en erna

Dit jaar hebben we gemeenten gevraagd of statushouders die
zijn uitgestroomd naar werk of een werkervaringsplek begeleiding krijgen op de werkvloer. De meerderheid van de gemeenten

Figuur 7.2 Worden statushouders die zijn uitgestroomd naar werk,
vrijwilligerswerk, opleiding of een werkervaringsplek
over het algemeen begeleid op het moment dat zij hier
klaar mee zijn? (n=281)

Ja, vanuit het aanvullend
beleid voor arbeidstoeleiding
statushouders

26%

(73%) zegt begeleiding op de werkvloer aan te bieden tegenover
27% die geen begeleiding aanbiedt (zie figuur 7.1). Gezien de
nog beperkte uitstroom van statushouders naar de reguliere

Ja, regulier vanuit
de Participatiewet

61%

arbeidsmarkt, gaat het hier naar verwachting vooral om begeleiding kort nadat men een (proef)plaats heeft gekregen.
Figuur 7.1 Krijgen statushouders in uw gemeente die zijn
uitgestroomd naar werk of een werkervaringsplek
begeleiding op de werkvloer? (n=281)

Nee

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

In 87% van de gemeente is er in deze gevallen nog begeleiJa

ding. Vaak, in 61% van de gemeenten, is dit regulier vanuit de

27%

Participatiewet. In een kwart van de gemeenten (26%) wordt

Nee

deze begeleiding aangeboden vanuit het aanvullend beleid voor
arbeidstoeleiding van statushouders. 13% van de gemeenten
zegt geen begeleiding aan te bieden als iemand gestopt is met
de activiteit (zie figuur 7.3). Dat (intensieve) nazorg nodig is,
73%

ook nadat iemand (tijdelijk) is uitgestroomd naar werk, komt in
enkele van de aanvullende interviews naar voren, , zie de twee
voorbeelden op de volgende pagina:

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

31

Niet te snel loslaten
Het is fijn als mensen uitstromen, want dan kun je

Figuur 7.3 Heeft uw gemeente (eventueel in samenwerking met
andere organisaties) aanbod voor de activering/participatie van statushouders voor wie werk nog lang niet in
zicht is? (n=280)

weer anderen bedienen. Maar nu blijkt dat je mensen
toch niet te snel moet loslaten, dan krijg je ze weer
terug.

Gemeente Eindhoven

4%

Ja
Dit is in ontwikkeling

28%

Nee

Nazorg voor statushouder én werkgever
69%

We bieden standaard nazorg wanneer een statushouder bemiddeld is naar werk. Niet alleen voor de statushouder zelf, maar zeker ook voor de werkgever. Die
moet je niet uit het oog verliezen.

Gemeenten die een aanbod hebben voor deze groep status-

Gemeente Weert

houders, zetten voornamelijk in op het organiseren van vrijwilligerswerk. Daarnaast organiseren zij of partnerorganisaties
taalstages, cursussen en activiteiten (zoals naaicursus, koken,

7.2

Begeleiding in geval van grote afstand tot
arbeidsmarkt

sporten). Cursussen zijn gericht op taal, en ook op basisvaardigheden en emancipatoire doelstellingen.

Vorig jaar gaven gemeenten aan voor 37% van de statushou-

De gemeenten die geen aanbod hebben, geven als reden dat

ders nog geen activiteiten gericht op integratie en participatie in

zij deze groep niks kunnen bieden vanwege de taalbarrière

te zetten (zie ook paragraaf 7.1). De gemeenten gaven hiervoor

en omdat ze bijvoorbeeld geen dagbesteding ter beschikking

zowel verklaringen die te maken hebben met de situatie van de

hebben. Een van de gemeenten die aangaf geen aanbod te

statushouder zelf als met de ondersteuningsstructuur. Als het

hebben, heeft wel een regulier aanbod voor alle mensen met

gaat om de statushouder zelf, dan gaven gemeenten aan dat

afstand tot de arbeidsmarkt, alleen niet specifiek voor status-

een deel van de statushouders niet (of nog niet) bemiddelaar

houders. Ook geeft een gemeente aan dat in het algemeen geldt

is naar de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door onvoldoende taalbe-

dat er nog onvoldoende aanbod gericht op sociale activering is:

heersing, psychische of fysieke gezondheidsproblemen, financiële of andere zorgen of moeite met leren). Het is echter ook voor
statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van

“Sociale activering is voor de hele doelgroep van de Parti-

belang om een start te maken met integratie en participatie. Zo

cipatiewet een ondergeschoven kindje. Dat geldt ook voor

is bekend uit onderzoek dat het doen van werk, vrijwilligerswerk

statushouders.”

of deelname aan maatschappelijke activiteiten bijdraagt aan de

Middelgrote/kleine gemeente

verbetering van de (mentale) gezondheid van

vluchtelingenxlii.

Daarom vroegen wij gemeenten of zij (eventueel in samenwerking met andere organisaties) aanbod hebben voor de activering/participatie van statushouders voor wie werk nog lang niet
in zicht is (dus geen inzet op opleiding, werkervaring opdoen,
werktrainingen et cetera). In 69% van de gemeenten bestaat een
dergelijk aanbod en in 28% van de gemeenten is dit in ontwikkeling. Slechts een klein gedeelte van de gemeenten (4%) geeft
aan geen aanbod te hebben voor statushouders met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt (zie figuur 7.3).

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

32

Bemiddeling (naar werk) niet altijd
mogelijk
De helft van de statushouders wordt nu niet bemiddeld naar werk. Als gezinshereniging nog niet heeft

Figuur 7.4 Welk van onderstaande stellingen is in een dergelijk
geval het meest op de arbeidstoeleiding vanuit uw
gemeente van toepassing? (n=281)

De arbeidstoeleiding
richt zich in de praktijk

plaatsgevonden is dat een hele grote belemmering

meestal op beide

richting werk en integratie. Ze zijn héél erg afgeleid. In

partners

hun hoofd is heel weinig tijd om aan werk te denken.
Ze zijn vooral bezig met regelen dat het gezin naar
Nederland komt. Een andere reden dat statushouders niet bemiddeld worden is de taal, die dusdanig

37%

De arbeidstoeleiding
richt zich in de praktijk

63%

meestal op een van
beide partners

beperkt is om aan Nederlandstalige trajecten deel
te nemen. Vaak zijn het mensen die de taal nog echt
onvoldoende beheersen. Of mensen met psychische
problematiek, we zien heel veel stress, en trauma’s
ook wel. En een heel klein gedeelte heeft fysieke problemen

Gemeente Lansingerland

7.3

Begeleiding echtparen

Het komt voor dat een echtpaar (tegelijk of na elkaar) naar
Nederland is gevlucht, en er vanuit de Participatiewet een

Van de gemeenten die aangeven zich op een van beide partners
te richten, richt een ruime meerderheid (88%) zich met de arbeidstoeleiding op de man. 12% zegt dat dit even vaak de vrouw als
de man is en slechts één gemeente geeft aan dat het meestal de
vrouw betreft (zie figuur 7.5).
Figuur .7.5 U geeft aan dat de arbeidstoeleiding zich meestal op
een van beide partners richt. Is dat in praktijk meestal
de vrouw of de man? (n=104)

Dit is meestal
de man

88%

gezinsuitkering wordt verstrekt. Wanneer een van beide partners
een betaalde baan heeft gevonden en het gezin niet meer uitkeringsgerechtigd is, hoeven gemeenten vanuit de Participatiewet

Dit is even
vaak de vrouw
als de man

12%

geen begeleiding meer te bieden aan de niet-werkende partner.
Uit verkennend onderzoek van Kennisplatform Integratie &
Samenleving over de arbeidstoeleiding van vluchtelingenvrou-

Dit is meestal
de vrouw

1%

wen bleek dat, in het geval van een echtpaar, vrouwen minder
begeleiding krijgen richting werk. De inspanningen gericht op
arbeidstoeleiding lijken veelal op de man gericht te zijn, waardoor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vrouwen geen gelijke kansen hebben om werk te vindenxliii.
Als voor een van beide partners wordt gekozen, dan richt men
Vanwege deze signalen dat vrouwelijke statushouders minder

zich meestal op degene die als meest kansrijk wordt geacht,

of later ondersteuning krijgen van de gemeente bij arbeidstoel-

en dat is in de praktijk vaak de man, aldus de verklaring van

eiding, hebben we gemeenten gevraagd of de arbeidstoeleiding

gemeenten. De twee meest genoemde redenen hiervoor zijn: (1)

– in geval van een echtpaar – zich in de praktijk meestal op een

vrouwen komen vaker als nareizigers in Nederland, waardoor

van beide partners of op beide partners richt. De meerderheid

de man een voorsprong heeft in het traject naar werk en (2)

van de gemeenten (63%) geeft aan dat de arbeidstoeleiding zich

mannen zijn door eerdere werkervaring vaak beter toegerust op

meestal richt op beide partners en 37% geeft aan dat arbeid-

Nederlandse arbeidsmarkt dan vrouwen, die minder vaak werk-

stoeleiding zich meestal richt op één van beide partners (zie

ervaring en een beroepsidentiteit hebben. Een aantal gemeen-

figuur 7.4).

ten geeft aan hetzelfde aanbod voor beide partners te hebben,
alleen geven vrouwen vaak aan eerst voor de kinderen te willen
zorgen. Onderstaand citaat is een voorbeeld waaruit blijkt dat de
wens van statushouders zelf leidend is:
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“Meestal de man, op verzoek van de mensen. […] Arbeid-

ringsgerechtigd is. De meerderheid van de gemeenten (55%)

stoeleiding voor vrouwen gebeurt het meest onder de alleen-

biedt geen activiteiten aan de niet-werkende partner aan. 45%

staande vrouwen en alleenstaande moeders, maar ook bij

van de gemeenten geeft aan dit wel aan te bieden (zie figuur

de getrouwde vrouwen wanneer zij dat graag willen. Het is

7.6). Veelal valt de partner dan in beleid voor Nuggers (niet-uit-

maatwerk waarbij we ernaar streven iedereen evenveel kan-

keringsgerechtigden), dat ook voor statushouders toeganke-

sen te bieden.”

Middelgrote/kleine gemeente

lijk is. Daarbij wordt op vrijwillige basis ingezet op participatie, (meestal) niet op arbeidsparticipatie. In enkele gemeenten
kunnen de partners hun traject naar werk afronden, in sommige
gevallen met beperktere ondersteuning, zoals onderstaand

Informatievoorziening man versus vrouw

citaat illustreert:

Als we spreken met nareizigers, dan merken we dat

“De begeleiding aan de nog niet werkende partner wordt wel

sommige gespreksonderwerpen minder aan de orde

afgebouwd, maar gaat op hoofdlijnen wel door omdat de in-

komen. Omdat de man al langer in Nederland is en

vestering in deze partner anders voor niets zou zijn geweest.

een dergelijk gesprek al heeft gehad. Die zegt: “Dit

Ook verkleint het de kans op terugval in de bijstand aanzien-

hebben we toch al besproken, dat hoeven we toch

lijk als beide partners werk hebben.”

niet nogmaals te doen?” Maar met de vrouw wil je

Middelgrote/kleine gemeente

ook spreken hoe ze denkt over inkomen, opvoeden,
over wonen et cetera. Vaak speelt ook mee dat er
een traditionele rolverdeling en opvoeding is. Als we
met de vrouw in gesprek gaan over werk en arbeid
wordt het gesprek door de man tegengehouden. In
principe worden de gesprekken altijd samen gedaan.
Bij voorkeur het eerste gesprek bij hen thuis, aan de
keukentafel. En daarna verwachten we dat man en
vrouw allebei komen naar de gesprekken op het gemeentehuis. Maar in de praktijk komt de man alleen
of komt de vrouw mee met alle kinderen en dan kan je

In de meeste gevallen is de inzet gericht op participatie door vrijwilligerswerk en (sport)activiteiten.
“Wij zetten veel in op andere vormen van participatie, zoals
vrijwilligerswerk of activering in de wijk. De niet-werkende
partner zal veelal bemiddeld worden via de vrijwilligersorganisatie in onze gemeente en vrijwilligerswerk doen. Door het
wegvallen van de uitkering blijft dit wel de eigen keuze van
de persoon.”

G40 gemeente

ook geen goed gesprek voeren.

“Wij focussen ons ook op de zogenaamde Nuggers, met

Gemeente Lansingerland

name de vrouwen, die in veel gevallen in mindere mate activiteiten buitenshuis verrichten. Taalstage, werkervaringsplek,
laagdrempelig sporten et cetera”

Aanwezigheidsplicht man en vrouw
Wij hebben geen specifiek beleid voor nareizigers,
maar we vinden hen net zo belangrijk als statushouders die via een eerste asielaanvraag in Nederland
zijn. Op alle informatiebijeenkomsten, workshops et

Middelgrote/kleine gemeente
Figuur 7.6 Wanneer een van de partners een betaalde baan heeft
gevonden (en het gezin niet meer uitkeringsgerechtigd is), biedt uw gemeente dan activiteiten gericht op
(arbeids)participatie aan de niet-werkende partner?
(n=280)

cetera die specifiek voor statushouders georganiseerd worden, moeten daarom zowel de man als de
vrouw aanwezig zijn. Niet alleen de man, maar ook de
vrouw moet weten wat haar rechten en plichten zijn.

Gemeente Weert

Begeleiding niet-uitkeringsgerechtigde statushouders

Nee
Ja, namelijk…

45%

55%

Wij vroegen gemeenten of zij activiteiten aanbieden aan de
niet-werkende partner op het moment dat een van beide partners
een betaalde baan heeft gevonden en het gezin niet langer uitkeMonitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018
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8

Resultaten
arbeidstoeleiding
statushouders

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

“Dit is een grove inschatting. Er wordt geen administratie
bijgehouden waar deze gegevens eenduidig worden vastge-

•

Welke resultaten zijn te zien van de arbeidstoeleiding van

legd.”

gemeenten, op de verschillende integratieroutes (waaron-

Middelgrote/kleine gemeente

der uitstroom naar werk)?

•
•
•
•

Hoeveel procent van de statushouders wordt door

Toch blijkt dat gemeenten in vergelijking met voorgaande jaren

gemeenten begeleid naar werk/participatie, en wie krijgt

steeds meer zicht krijgen op uitstroom naar werk. Zo zijn er een

geen ondersteuning?

aantal gemeenten die aangeven dat het voor hen geen schatting

Wat is het percentage statushouders dat is uitgestroomd

is, omdat zij de precieze cijfers beschikbaar hebben. Een aantal

uit de bijstand?

andere gemeenten geeft aan de cijfers nóg niet beschikbaar te

Schatten gemeenten dat statushouders werk op of onder

hebben, omdat programma’s pas net van start zijn gegaan of

hun niveau hebben gevonden?

omdat zij een monitorinstrument aan het ontwikkelen zijn.

Bieden gemeenten zelf betaalde werkplekken aan voor
statushouders?

Resultaten
In tabel 8.1xliv is te zien dat gemeenten schatten dat 13% van

8.1

Resultaten naar integratieroutes

de statushouders is uitgestroomd naar werk. Dit is iets hoger
dan vorig jaar (toen was het naar schatting 8%), maar alsnog

Wij vroegen gemeenten een schatting te maken via welke inte-

niet hoog, gezien de extra inzet. De gemeenten die wij middels

gratieroutes statushouders (die sinds 2015 in de gemeente

een diepte-interview spraken zijn gematigd positief over het

ingestroomd zijn) in de gemeente daadwerkelijk bemiddeld zijn.

uitstroomcijfer. Enerzijds geven ze aan dat arbeidstoeleiding

We maken hiervoor gebruik van de vier integratieroutes zoals

nou eenmaal tijd kost, anderzijds willen ze hun best doen de

die geformuleerd zijn in de Policy Brief ‘Geen tijd verliezen: van

uitstroomcijfers verder te verhogen. Van de statushouders is

opvang naar integratie van asielmigranten’: (1) directe bemid-

16% bemiddeld naar onderwijs, een relatief laag percentage. In

deling naar werk, (2) bemiddeling via onderwijs/opleiding, (3)

hoofdstuk 5 hebben we uitgebreid stilgestaan bij het gegeven

arbeidsmarktactivering en (4) inzet op maatschappelijke partici-

dat uitstroom naar opleiding/onderwijs niet wil vlotten.

patie. Daarnaast voegen we een categorie toe (5) nog geen inzet
op de integratieroutes.

Voor een derde van de statushouders zetten gemeenten in op
activeringsactiviteiten ter bemiddeling naar de arbeidsmarkt.

Veel gemeenten hebben deze vraag over daadwerkelijke bemid-

Voor een even grote groep statushouders is ingezet op maat-

deling via de integratieroutes als zijnde een inschatting beant-

schappelijke participatie; deze groep is (nog) niet bemiddelbaar

woord: exacte cijfers zijn niet voorhanden. Soms niet voor de

naar de arbeidsmarkt. Ten slotte heeft een vijfde van de status-

gedefinieerde categorieën, maar soms ook helemaal niet:

houders nog geen ondersteuning van de gemeenten ontvangen.
Dit is een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, toen 37% nog
geen ondersteuning ontving. Desalniettemin tonen deze cijfers
aan dat de helft van de statushouders (nog) geen ondersteuning
krijgt die op korte termijn moet leiden tot een baan.

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018

35

Tabel 8.1

Welk percentage van de statushouders in uw gemeente
is via welke integratieroute bemiddeld? *

De eigen ondersteuningsstructuur van de gemeente is eveneens
debet aan het gegeven dat een vijfde van de statushouders nog

Integratieroute

2018:

2017:

helemaal geen ondersteuning krijgt richting (arbeidsmark)parti-

daadwerkelijke

daadwerkelijke

cipatie. Gemeenten geven aan dat zij niet de middelen en de tijd

bemiddeling

bemiddeling

hebben om iedereen (intensief) te kunnen begeleiden. Daarom

(n=253)

(n=202)

maken zij keuzes in wie zij begeleiden. Zij stellen prioriteiten,

Directe bemiddeling naar de
arbeidsmarkt

13%

8%

Bemiddeling naar/via
onderwijs

16%

12%

Inzet op activeringsactiviteiten
ter bemiddeling naar de
arbeidsmarkt

33%

25%

Inzet op maatschappelijke
participatie

32%

25%

(Nog) geen inzet op
bovenstaande integratieroutes

20%

37%

waarbij zij zich in de praktijk op de ‘meest kansrijke’ statushouders richten. Hoe gemeenten bepalen wie ondersteund wordt
richting werk, verschilt. Onderstaande citaten geven weer welke
afwegingen gemeenten hierin maken:

“Nog niet iedereen is in beeld. Prioritering ligt bij degene die
de inburgering (bijna) heeft afgerond. Taal is een aandachtspunt. Bijvoorbeeld, wanneer iemand niet kan communiceren
en geen veiligheidsvoorschriften kan lezen, is ook vrijwilligerswerk moeilijk te vinden.”

Middelgrote/kleine gemeente
*

Gemiddeld percentage statushouders dat naar schatting via deze
integratieroute is bemiddeld

“Een enkele keer blijkt iemand moeilijk in beweging te komen.
Daar wordt wel actie op ondernomen, maar dit krijgt weinig
prioriteit. De statushouders voor wie werk een brug te ver

Nog geen inzet op de integratieroutes

lijkt, worden regelmatig (groepsgewijs) gesproken.”

Voor 20% van de statushouders is er nog geen inzet op de

Middelgrote/kleine gemeente

integratieroutes, schatten gemeenten in. De gemeenten geven
hiervoor zowel verklaringen die te maken hebben met de situatie

“Een aantal statushouders heeft alle tijd nodig om te over-

van de statushouder zelf als met de ondersteuningsstructuur.

leven: veel zorg voor (soms zieke) kinderen en alleenstaande
ouders. Verder zien we statushouders die nog maar heel kort

De groep statushouders die nog niet ondersteund wordt,

bij ons wonen, oudere en zieke statushouders. Vanwege de

bestaat onder andere uit mensen die te maken hebben met

grote caseload leggen we zelf ook een prioritering aan. Zo

een grote taalbarrière, kampen met gezondheidsproblemen, op

richten we ons nu op de zeer kansrijk ingeschatte nieuwko-

leeftijd zijn, een partner hebben die werkt of in werktraject zit en

mers en de mensen waar op voorhand veel zorgen om zijn.”

mensen die door de gezinssituatie en/of het inburgeringstraject

Middelgrote gemeente

geen tijd en ruimte hebben voor extra activiteiten.

8.2

Uitstroom uit de bijstand

“Dit gaat voornamelijk om personen bij wie de Nederlandse
taal nog zo beperkt is, dat maatschappelijke participatie nog

Gemeenten maakten ook een schatting van het percentage

niet haalbaar is. Soms komt dit ook doordat andere proble-

statushouders dat in het afgelopen jaar is uitgestroomd uit de

men op de voorgrond aanwezig zijn.”

bijstand. Bijvoorbeeld naar werk, opleiding of omdat de partner

Middelgrote gemeente

werk heeft gevonden. Gemeenten schatten dat 28% is uitgestroomd uit de bijstand, waarvan 12% gedeeltelijk. Dit betekent

“Er is een deel van de statushouders die kampen met medi-

dat bijna driekwart van de statushouders nog niet is uitge-

sche dan wel psychische problematiek en die met inburge-

stroomd uit de bijstand (zie figuur 8.1).

ring (voor zover ze dat al volgen) maximaal belast zijn.”

Middelgrote gemeente
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Figuur 8.1 Zijn er statushouders in uw gemeente uitgestroomd uit
de bijstand? (n=265)

Dit betekent dus dat naar schatting twee derde van de statushouders is uitgestroomd naar een baan onder niveau. Hier
geven gemeenten verscheidene redenen voor: allereerst is ook
hier sprake van een taalbarrière, waardoor statushouders niet

Volledige uitstroom uit
de bijstand

(direct) op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Daarnaast

16%

is er vaak een vertaalslag nodig van de in land van herkomst

Gedeeltelijke uitstroom

opgedane kennis naar de Nederlandse arbeidsmarkt; het

uit de bijstand

12%

Niet uitgestroomd uit
de bijstand

benodigde kennisniveau sluit niet altijd aan. Specifiek noemen
gemeenten hier hoogopgeleide statushouders, die vaak tegen

72%

deze twee barrières aanlopen en daardoor geen werk op niveau
kunnen vinden:

8.3

Duurzame uitstroom?

“Voor de hoger opgeleiden [..] is het moeilijk om meteen een
werkplek op niveau te vinden. Vaak speelt de taalbarrière dan

Uit onderzoek blijkt dat statushouders vaak onder hun niveau

mee en hun diploma’s worden lager gewaardeerd. Ze moeten

werkenxlv. Daarom vroegen we gemeenten hoeveel procent

dan toch op een lager niveau starten.”

van de (kleine groep) statushouders die zijn uitgestroomd naar

Middelgrote/kleine gemeente

betaald werk, werk heeft gevonden dat past bij hun (opleidings)
Een andere reden voor uitstroom onder niveau heeft te maken

niveau en/of capaciteiten.

met de manier waarop gemeenten de Participatiewet interpreGemeenten schatten in dat een derde (31%) van de statushou-

teren. Het doel van de Participatiewet is duurzame uitstroom

ders is uitgestroomd naar werk dat (volgens de gemeente) past

naar betaald werk. De vraag waar gemeenten zich voorge-

bij hun (opleidings)niveau en/of capaciteiten (zie figuur 8.2 hier-

steld zien, is via welke route de duurzame uitstroom naar

boven). Veel gemeenten geven bij deze vraag aan hier geen zicht

betaald werk het meest effectief kan worden bewerkstelligd.

op te hebben en benadrukken dat het percentage dat ze geven

Een deel van de gemeenten kiest voor een snelle uitstroom

een schatting is.

naar betaald werk, waarbij de vraag of het werk aansluit bij de
kennis en ervaring van de werkzoekende minder van belang

Figuur 8.2 Percentage van de naar werk uitstroomde statushouders dat naar schatting van gemeenten werk heeft
gevonden dat past bij zijn/haar (opleidings)niveau en/
of capaciteiten (n=278)

wordt geacht. Met deze route, ook wel aangeduid als ‘van
broodbaan naar droombaan’, nemen gemeenten aan dat de
opgedane werkervaring iemand in staat zal stellen een andere
baan te vinden die beter aansluit bij het opleidingsniveau of

100%

de werkervaring in het land van herkomst. Een andere route
is om eerst te investeren in onderwijs, omdat dit duurzaam

80%

69%

toonden we aan dat in praktijk relatief weinig statushouders

60%

40%

de beste kansen op de arbeidsmarkt biedt. In hoofdstuk 5
deze kans krijgen.

31%

20%

0%

Werk dat past bij
(opleidings)niveau
en/of capaciteiten

Werk dat niet past
bij (opleidings)niveau
en/of capaciteiten
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Gemeenten bevestigen dat statushouders onder hun niveau

Hoe vaak het voorkomt dat gemeenten daadwerkelijk iemand

moeten beginnen. Zij richten zich op de snelle uitstroom uit

verder begeleiden om van de eerste baan naar een baan op niveau

de bijstand. Het streven van de Participatiewet is ‘algemeen

te komen, is onduidelijk. Het lijkt erop dat het meer de hoop van

passende arbeid’, geven enkele gemeenten aan. “De bijstand

gemeenten is dat statushouders kunnen doorstromen, dan dat ze

kan geen wachtkamer zijn voor de ideale baan”, aldus een van

hier actief aan meewerken of een concrete aanpak voor hebben:

die gemeenten. In de praktijk betekent dit dat statushouders
vaak onderaan de arbeidsmarkt beginnen met ongeschoold of

“Meestal sluit de achtergrond van statushouders niet aan bij

laaggeschoold werk. Gemeenten proberen, ondanks het lagere

hoe we een en ander in Nederland doen, hier zijn de func-

instapniveau, een zo goed mogelijk passende baan te vinden.

ties anders. Eigen inkomen is dan ook prioriteit waarna in de

Onderstaande citaten illustreren deze werkwijze:

toekomst hopelijk stappen gezet kunnen worden naar beter
(passend) werk.”

Middelgrote/kleine gemeente
“Heel veel statushouders zijn onder hun niveau gestart omdat de Participatiewet dat ook van hen verlangd, de kortste

“Statushouders stromen uit naar startposities. Op dit mo-

weg naar werk en zelfstandigheid. We proberen wel te zoe-

ment is er onvoldoende zicht of na bewezen performance

ken naar de aansluiting in werkzaamheden of werkveld.”

de statushouders binnen de organisaties doorstromen naar

Middelgrote/kleine gemeente

hogere posities.”

Middelgrote gemeente
“De meerderheid van de mensen moet onderaan beginnen,
en accepteert productiewerk, schoonmaakwerk of ander on-

Starten met broodbaan

geschoold-werk (bv pluimvee vangen). Mensen zijn over het
algemeen heel blij met betaald werk. Vier mensen ouder dan

Je moet eerst onderzoeken wat voor mogelijkheden

dertig hebben werk gevonden dat aansluit bij hun eerdere er-

deze mensen hebben. Dan blijkt dat er toch best wel

varing/opleiding als financieel medewerker Rabobank, werk

veel mensen op de korte termijn al kunnen worden

via een werkstage, werk als begeleider begonnen als vrijwil-

ingezet op de arbeidsmarkt. Dat is meestal niet hun

liger, werk als kok, begonnen als assistent-kok en werk als

droombaan. Daarom moet je ook trajecten hebben

installateur, na proefplaatsing.”

voor de middellange en lange termijn. We vinden dat

Middelgrote/kleine gemeente

mensen snel aan het werk moeten, want de Participatiewet brengt ook verplichtingen met zich mee. [..]

Enkele gemeenten geven aan actief mee te denken hoe iemand

Mijn inschatting is dat hoger opgeleide statushouders

uiteindelijk van de broodbaan naar de droombaan kan komen

over het algemeen onder hun niveau beginnen. De

(hoe vaak dit voorkomt en in welke intensiteit weten we niet):

ambachtslieden stromen wel meer op niveau in. We
hadden laatst een groep Syrische mannen en toeval-

“De schatting die wij geven is gebaseerd op het werk waar

ligerwijs waren dat allemaal apothekers, tandartsen

iemand naar op zoek is. Het werk kan wel passen, maar niet

et cetera. Die zijn bemiddeld onder hun niveau. Er is

aansluiten op het niveau. Als het werk wel past, omdat de

hier ook veel behoefte aan laagopgeleid personeel, in

persoon wel wil werken, maar op dat moment niet te veel

bijvoorbeeld de logistiek, de zorg, de bouw, et cetera.

denkwerk wil doen, vanwege het feit dat hij nog trauma’s

Gemeente Eindhoven

moet verwerken, vind ik dat werk passend op dát moment.
Wat ons betreft is dat spoor A, maar gaan we wel alvast kijken naar spoor B en bekijken we samen wanneer ander werk
wat meer past bij zijn capaciteiten wel passend zou zijn.”

G40 gemeente

8.4

Werken in de gemeente

De gemeente zelf is ook werkgever en kan dientengevolge zelf
betaalde werkplekken en werkervaringsplekken aanbieden aan
statushouders. Wij vroegen gemeenten of zij in het afgelopen
jaar binnen de gemeentelijke organisatie zelf betaalde werkplekken hebben aangeboden aan statushouders (zie figuur 8.3).
Twee vijfde van de gemeenten (41%) heeft dit gedaan. Dat is
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een vermeerdering ten opzichte van vorig jaar toen 15% aangaf
betaalde werkplekken aangeboden te hebbenxlvi.
Figuur 8.3 Hebben statushouders het afgelopen jaar binnen uw
gemeentelijke organisatie betaald werk gevonden?
(n=279)

Ja
Nee

59%

41%

Zoals uit deze figuur blijkt, biedt 59% van de gemeenten nog
geen betaalde werkplekken aan statushouders aan.
Wij vroegen gemeenten die wel plekken aanbieden hoeveel
statushouders een betaalde werkplek gevonden hebben binnen
de gemeentelijke organisatie. Dit aantal wisselt sterk tussen
gemeenten. In de meeste gevallen gaat het om één betaalde
werkplek. In 70% van de gevallen gaat het om één tot vijftien
betaalde werkplekken. Er is een uitschieter naar boven waar
een gemeente aangeeft dat in de gemeentelijke regio (vier
samenwerkende gemeenten) maar liefst 104 statushouders een
betaalde werkplek aangeboden hebben gekregen.
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9

Werkzame elementen

In dit hoofdstuk komt het volgende onderwerp aan bod:

•
9.1

Dedicated klantmanagers

Wat zijn volgens gemeenten de werkzame elementen om

Het belangrijkste werkzame element zijn de dedica-

statushouders richting werk te begeleiden?

ted klantmanagers. Dit werkt goed omdat deze klant-

Werkzame elementen volgens gemeenten

Gemeenten zijn al enkele jaren bezig met de arbeidstoeleiding
van statushouders. Wij vroegen hen naar succesfactoren: wat
zijn volgens gemeenten de werkzame elementenxlvii in de ondersteuning geweest waardoor de statushouders uitgestroomd zijn
naar betaald werk?
Wij legden de respondenten een lijst voor met achttien mogelijke
werkzame elementen en de optie ‘anders, namelijk’. Om inzicht
te krijgen in de belangrijkste werkzame elementen, werden
respondenten uitgenodigd om maximaal drie antwoorden aan te

managers kennis hebben opgebouwd over de cultuur
en meer in staat zijn om cultureel-sensitief te werken.
Hoe ga je om met culturele verschillen? Hoe spreek
je iemand aan? Als je deze doelgroep vanuit een te
‘westerse aanpak’ benaderd, is dat niet altijd succesvol. Dedicated klantmanagers kunnen met deze aanpak ook intensieve begeleiding bieden. Creativiteit is
nodig om om te kunnen gaan met het dilemma van
de Participatiewet enerzijds en de reguliere regels die
hiervoor gelden en anderzijds wat werkt en duurzaam
is voor deze doelgroep.

Gemeente Almere

vinken van de lijst (zie bijlage 1 voor de lijst). Hier is de volgende
top drie van werkzame elementen uitgekomen:
Een overzicht van hoe gemeenten alle werkzame elementen
1. Klantmanagers die specifiek voor statushouders werken

waarderen, ziet u in tabel 9.1

(dedicated klantmanagers)
2. Werkervaringsplekken

Persoonlijke aandacht statushouders en samenwerking met

3. Nauwe samenwerking met werkgevers

werkgevers
Uit de toelichting van gemeenten blijkt dat twee pijlers voor hen

Met name de inzet van dedicated klantmanagers voor statushou-

het belangrijkste zijn voor de arbeidstoeleiding: (1) het leren

ders vormt voor gemeenten een belangrijk werkzaam element

kennen van de statushouder en (2) een goede relatie met

om statushouders te doen uitstromen naar werk. Vermoedelijk

werkgevers.

verwijzen gemeenten hiermee niet alleen naar de functionaris,
maar ook naar de tijd en aandacht die deze kan besteden aan de

Bij het leren kennen van de statushouders staat het hebben

klant en de instrumenten die deze klantmanager kan inzetten,

van aandacht en individuele begeleiding centraal. Gemeenten

zoals een uitgebreide intake of een assessment. Dat is ook terug

verstaan hieronder dat de tijd wordt genomen om elkaar te

te zien in de open antwoorden van gemeenten, waar het woord

begrijpen en om een vertrouwensband op te bouwen, zoals

‘aandacht’ veelvuldig wordt gebruikt.

onderstaand citaat illustreert:
“Aandacht is het sleutelwoord voor succes, dus een lagere
caseload is van essentieel belang. De communicatie met
statushouders verloopt moeizamer vanwege de gebrekkige
taalkennis. Alleen al om die reden moet er meer geïnves-
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teerd worden in contact. Bovendien is de ervaring met de

“Het is belangrijk om mensen op te leiden voor kraptebe-

doelgroep dat vertrouwen gewonnen moet worden. Veel sta-

roepen, liefst al in aansluiting op de inburgering. Denk aan

tushouders staan argwanend tegenover overheidsinstanties,

bouw, infra, logistiek en zorg. Dit moeten vooral laagdrem-

vanwege corruptie in het land van herkomst. Het kost daar-

pelige opleidingen zijn op MBO-1 niveau. Dat geeft ze een

om tijd om het vertrouwen te winnen, daarin moet geïnves-

goede duurzame start op de arbeidsmarkt, van waaruit ze

teerd worden.”

van waarde zijn voor de werkgever en ze zichzelf verder kun-

Middelgrote/kleine gemeente

nen ontwikkelen.”

Voor gemeenten zijn de contacten met werkgevers eveneens

Middelgrote/kleine gemeente

cruciaal. “Zonder werkgevers zijn we nergens”, aldus een van
de gemeenten. In samenwerking met werkgevers faciliteren

Tabel 9.1

gemeenten ontmoetingsbijeenkomsten met statushouders en
trachten zij de risico’s voor werkgevers ten aanzien van een

Wat zijn volgens u de werkzame elementen in de
ondersteuning geweest waardoor de statushouders in uw gemeente uitgestroomd zijn naar betaald
werk?(n=279)*

werk(ervarings)plek te minimaliseren.
Werkzame elementen
“De werkgevers zijn zeker bereid statushouders een kans te
geven, maar willen niet teveel risico dragen. Loonkostensubsidie helpt bij het wegnemen van de drempel en het minimaliseren van de (financiële) risico’s.”

G40 gemeente

Werkgevers verleiden
We zetten standaard in op job coaching. We maken
gebruik van proefplaatsingen, dan kunnen statushouders maximaal twee maanden op proef bij een werkgever terwijl wij de uitkering doorbetalen. Dan kunnen
we op die manier werkgevers over de streep trekken.
En negen van de tien keer bevalt het en worden mensen in dienst genomen.

Gemeente Lansingerland

Taal en opleiding
Naast het investeren in het leren kennen van de statushouder
en het onderhouden van het netwerk van werkgevers zijn het
investeren in taal en opleidingen als stap naar werk volgens de
gemeenten werkzame elementen, zoals onderstaande citaten
illustreren:
“Opleiding en daarmee studiefinanciering is zeker voor de
jonge statushouders de beste weg naar een duurzame positie en de beste kansen in de samenleving.”

G40 gemeente
“Wij zien dat het faciliteren van opleiding en de begeleiding
hierin, de vergunninghouder stimuleert om ervoor te gaan,
en dat het behalen van een diploma een goede opstap is voor
een duurzame uitstroom naar werk.”

*

percentage

Klantmanagers die specifiek voor statushouders
werken (dedicated klantmanagers)

47%

Werkervaringsplekken

45%

Nauwe samenwerking met werkgevers

37%

(Uitgebreide) intake; leren kennen van
statushouder

27%

Faciliteren van instroom in onderwijs/opleiding

20%

Financiële ondersteuning van werkgevers die
statushouders een werk(ervarings)plek bieden

17%

Sollicitatietrainingen / trainingen
werknemersvaardigheden

15%

Extra taallessen

14%

Taalstages

12%

Vrijwilligerswerk

12%

Klantmanagers die statushouders begeleiden,
hebben een lagere caseload

9%

Matchingsevents waar werkgevers en
statushouders elkaar ontmoetten

9%

Activiteiten om het netwerk van statushouders te
verbreden

7%

Taalmaatjes

6%

Een uitgebreid, op statushouders gericht
assessment

5%

Faciliteren van kinderopvang

4%

Ondersteuning bij ondernemerschap

1%

Empowerment trainingen

1%

Anders, namelijk….

7%

Respondenten konden maximaal 3 antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 2,9 antwoorden

Middelgrote/kleine gemeente
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Voor het verbeteren van het taalniveau en het opdoen van werknemersvaardigheden is het opdoen van ervaringen op de werkvloer een belangrijke stap in de weg naar werk:
“Coaching op werknemersvaardigheden voor een Nederlandse werkvloer en werkervaring op een Nederlandse werkvloer helpen mensen om hun taal sneller te ontwikkelen
en zich soepeler te kunnen aansluiten bij een Nederlandse
werkgever en collega’s.”

Middelgrote/kleine gemeente

Oefenen van de taal
Taal op de werkvloer is een werkzaam element, omdat je er dan voor zorgt dat mensen de taal kunnen
oefenen. Anders heb je alleen de inburgering en daar
zijn onvoldoende mogelijkheden en durven mensen
niet. De meeste mensen stromen een werkniveau lager in door het taalniveau. Je moet mensen de kans
geven om de taal op allerlei manieren eigen te maken.
Inburgering alleen is niet genoeg.

Gemeente Apeldoorn
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10

Randvoorwaarden
en toekomst
arbeidstoeleiding

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

•

Figuur 10.1

Hoe staat het volgens gemeenten met randvoorwaarden

Is er rond arbeidstoeleiding van statushouders in uw
gemeente iets veranderd nu deze tijdelijke aanvullende middelen in 2018 niet beschikbaar worden
gesteld? (n=282)*

die van belang zijn voor de mogelijkheden en resultaten
van arbeidstoeleiding, waaronder: financiering, de inbed-

Ja

ding van de projecten/maatregelen gericht op arbeid-

Nee

stoeleiding van statushouders en de monitoring & evalu-

27%

atie daarvan?

10.1

Financiering

73%

Gemeenten kunnen autonoom bepalen hoe zij de arbeidstoeleiding van statushouders vormgeven. Wat gemeenten kunnen
en willen doen, en of de maatregelen effect sorteren, is mede
afhankelijk van enkele randvoorwaarden. Zo bepaalt de beschikbaarheid van financiële middelen welke maatregelen voor

*

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 1,1 antwoorden.

arbeidstoeleiding van statushouders genomen kunnen worden.
Desgevraagd blijken gemeenten verscheidene budgetten te

Gemiddeld gezien maken gemeenten gebruik van vier verschil-

benutten voor arbeidstoeleiding van statushouders. Naast de

lende budgetten om de arbeidstoeleiding te financieren (ter

middelen die beschikbaar zijn vanuit de Participatiewet, blijkt

vergelijking: in 2016 waren dit gemiddeld twee budgetten). Het

ruim de helft van de gemeenten in 2018 ook gebruik te maken

bovengenoemde Participatiebudget wordt het vaakst ingezet (in

van de niet (volledig) bestede middelen uit het uitwerkingsak-

bijna alle gemeenten). Dit jaar ondersteunt daarnaast de helft

koord verhoogde asielinstroom. Dit is een tijdelijke extra finan-

van de gemeenten (54%) de arbeidstoeleiding van statushou-

ciering per gehuisveste statushouder vanuit de decentralisa-

ders met behulp van middelen uit de maatschappelijke begelei-

tie-uitkeringen die het Rijk in 2016 en 2017 beschikbaar had

ding. Ook worden in 46% van de gemeenten Europese middelen

gesteld. Enkele gemeenten geven aan deze decentralisatiegel-

ingezet. Zie voor het volledige overzicht van benutte budgetten

den ook in 2019 nog te kunnen gebruiken. In dat licht is het te

figuur 10.2. Enkele overige budgetten die gemeenten noemden,

plaatsen dat bijna driekwart van de gemeenten (73%) aangeeft

zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, gelden

dat voor hen niets veranderd is in het arbeidstoeleidingsaanbod

voor het screening en matching traject, budgetten vanuit WMO

voor statushouders naar aanleiding van het wegvallen van deze

en welzijn, BUIG, het diversiteitsbudget, noodfonds en provinci-

decentralisatie-uitkeringen in 2018 (zie figuur 10.1).

ale middelen.
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Figuur 10.2

Van welke budgetten/middelen maakt uw gemeente
gebruik, ten bate van de arbeidsmarkttoeleiding van
statushouders? (n=282)*

Participatiebudget

94%

Figuur 10.3

Zijn er binnen de gemeente voldoende financiële
middelen beschikbaar om de arbeidstoeleiding van
statushouders op lange termijn in goede banen te
leiden? (n=282)

60%
49%

Middelen uitwerkingsakkoord
(decentralisatie-uitkeringen)

57%

40%

Maatschappelijke begeleiding

54%

Bijzondere bijstand

47%

Europese middelen
(Amif, EaSI, ESF)

46%

30%

20%
11%

Ruim
Onvoldoende
onvoldoende

46%

Gemeentefonds

30%

Niet voldoende / niet
onvoldoende

Voldoende

Ruim
voldoende

Het beperkte(re) budget dwingt gemeenten tot het maken
van keuzes. Zo geeft een klein aantal gemeenten aan nu al

1%

minder maatwerk te kunnen leveren, minder opleidingen aan te
kunnen bieden en alleen nog in te zetten op de meest kansrijke

Anders, namelijk…

8%

0%
*

0%

0%

WEB-middelen
(Wet Educatie Beroepsonderwijs)

O&O fondsen

9%

statushouders.
50%

100%

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 4 antwoorden.

“Door het wegvallen van de aanvullende middelen moeten
we de personele bezetting terugbrengen. Hierdoor kunnen
we niet alle statushouders begeleiden en maken we de keuze om de meest kansrijke statushouders te bemiddelen naar
opleiding of werk.”

Financiering op de lange termijn

G40 gemeente

Hierboven zagen we dat het gemeenten op korte termijn lukt
financiering voor de arbeidstoeleiding van statushouders te

Meerdere gemeenten benadrukken echter dat het voortzetten

organiseren, mede doordat er – naast het participatiebudget -

van aanpak niet ter discussie staat.

nog middelen ‘over’ waren vanuit de decentralisatie-uitkeringen
en omdat gemeenten (Europese) subsidies hebben gekregen.

“Wij gaan gewoon verder met de maatschappelijke participa-

Op langere termijn echter, verwachten zes op te tien gemeen-

tie en re-integratie, ook als de rijksmiddelen minder worden.

ten over (ruim) onvoldoende middelen te beschikken om de

Dat is het beste voor de statushouders, voor alle bijstandsge-

arbeidstoeleiding van statushouders in goede banen te leiden

rechtigden en voor alle andere betrokkenen. Ermee stoppen

(zie figuur 10.3). Slechts 9% van de gemeenten geeft aan over

is wat ons betreft geen optie.”

voldoende financiële middelen te beschikken om arbeidstoelei-

Middelgrote/kleine gemeente

ding van statushouders op de lange termijn in goede banen te
Wel staat de vraag ter discussie vanuit welke middelen zij dit

leiden.

gaan betalen (bijvoorbeeld participatiegelden) en naar welke
Van vluchtelingengroepen uit het
de meer recente

instroomxlix

verleden,xlviii

maar ook vanuit

groepen dan minder budget gaat. Dit zal veelal toch beteke-

weten we dat het jaren kan

nen dat bepaalde maatregelen voor statushouders moeten

duren voor iemand (duurzaam) een plek heeft verworven op

sneuvelen.

de arbeidsmarkt. Gemeenten maken zich zorgen over hoe ze
statushouders voor langere tijd kunnen begeleiden en hoe ze de

“Deze doelgroep heeft meer nodig qua tijd, expertise enzo-

ontwikkelde aanpak ook in de toekomst kunnen continueren.

voorts, om richting werk te komen. Bij gebrek aan middelen
hiervoor zijn we beperkt in het tegemoetkomen van deze be-
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hoefte. Dit gaat dan ook weer ten koste van andere doelgroe-

Figuur 10.4

pen binnen de Participatiewet.”

Middelgrote/kleine gemeente
“De extra trainingen, ondersteuning van een jobhunter speci-

Is het beleid voor de arbeidsmarkttoeleiding van
statushouders op projectbasis, of ingebed in
reguliere processen? (n=282)*

Beleid is op projectbasis

fiek voor statushouders, de opdracht aan de welzijnsorgani-

Beleid is ingebed in reguliere processen
(structureel)

satie et cetera zullen niet meer aangeboden kunnen worden.”

10%
18%

Anders, namelijk…

Middelgrote/kleine gemeente

48%

Niet van toepassing: in onze gemeente
is geen aanvullend beleid (meer) voor
de arbeidstoeleiding van statushouders

Kwetsbaarheid van beleid

39%

Ik werk nu twintig jaar met vluchtelingen. De randvoorwaardelijke sfeer en de constante veranderingen
maken het erg ingewikkeld. Of je wat kan doen, hangt

*

Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 1,1 antwoorden.

af van de middelen die je hebt en dat verandert al naar
gelang de politieke kleur van het kabinet en de raad.
Hierdoor moet je steeds opnieuw op- en afbouwen,
daarmee gaat tijd verloren. Het is heel moeilijk om
een rode draad in je beleid en uitvoering te brengen
omdat er wisselend wel of geen geld beschikbaar is.

Gemeente Almere

10.2

Verschillende gemeenten geven aan dat het beleid momenteel nog op projectbasis is, maar dat zij de ambitie hebben of
concrete plannen hebben liggen om dit beleid in te gaan bedden
in reguliere processen. Dit is in lijn met bevindingen van vorig
jaar.

Inbedding van de maatregelen
“Het beleid is gestart op projectbasis. Het plan is om dit in

Wat betreft de duurzaamheid van het beleid voor arbeids-

2019 structureel op te nemen in de reguliere processen.”

markttoeleiding hebben wij gemeenten gevraagd of het beleid

Middelgrote/kleine gemeente

projectmatig is of ingebed in reguliere processen. Dit is naast
de financiering een andere kwetsbaarheid in de (continuïteit
van) arbeidstoeleiding. Voor bijna de helft van de gemeenten

Granieten bestand

(48%) geldt dat het beleid op projectbasis (incidenteel) is georganiseerd en in 39% van de gemeenten is het beleid ingebed in

In de totale populatie van de bijstand is er ook een

reguliere processen (structureel, zie figuur 10.4). Dit is een lichte

deel waar als het ware sprake is van een granieten

verschuiving richting projectmatige inzet vergeleken met 2017.

bestand. Statushouders zitten in principe niet in dat

In 2017 was 45% van het beleid op projectbasis en 49% van het

bestand. Zij zijn net in Nederland en ontvankelijk voor

beleid was ingebed in reguliere processen.

allerlei vormen van hulp. Door de begeleiding te in-

Overigens hoeft het niet altijd zo te zijn dat het beleid op projectbasis óf ingebed is in reguliere processen; een deel van het
beleid kan vastliggen, met tijdelijke projecten als aanvulling.
“We zijn in 2016 en 2017 gestart op projectbasis. Begeleiding
rond de inburgering is nu ingebed in reguliere processen.
Ons AMV-beleid is een pilot tot 1 juni 2018, daarna wordt het
besluit genomen of dit wordt ingebed in een regulier proces
of niet.”

Middelgrote gemeente

tensiveren zorg je dat mensen in beweging blijven.
Op het moment dat ze in de wachtstand moeten,
dan heb je kans dat ze inderdaad in het granieten
bestand terechtkomen. Daarom is het belangrijk om
met dedicated klantmanagers te werken. De inzet
van deze klantmanagers staat continue onder druk.
Als de Rijksmiddelen wegvallen, moet ons team van
dedicated klantmanagers stoppen. Want het wordt
allemaal projectmatig georganiseerd, dat maakt het
kwetsbaar. En dan loop je het risico dat je een nieuw
granieten bestand creëert.

Gemeente Almere
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10.3

Figuur 10.5

Monitoring en evaluatie

Voert uw gemeente een evaluatie uit van de voor
statushouders ingezette maatregelen? (n=279)

In hoeverre hebben gemeenten cijfermatig inzicht in de resultaten van arbeidsmarkttoeleiding van statushouders? Uit de
monitor van 2017 bleek dat gemeenten weinig zicht hebben
op de voortgang van de arbeidstoeleiding van statushouders:

Ja

28%

Nee

zo beschikten zij niet over (exacte) cijfers over hoeveel statushouders via welk type integratieroute zijn bemiddeld en waren
projecten nauwelijks geëvalueerd.
72%

In 2016 gaven gemeenten al aan dat inzicht in cijfers over
uitstroom en effecten van beleid essentieel zijn om te weten
wat werkt en voortgang te kunnen monitoren. Dit jaar hebben
we gemeenten daarom gevraagd of zij getalsmatig zicht hebben
op het aantal statushouders dat vanuit de bijstand doorstroomt
naar werk (zie figuur 10.4) en of gemeenten een evaluatie uitvoe-

Randvoorwaarden op een rijtje

ren van de voor statushouders ingezette (aanvullende) maatre-

Bij aanpakken voor statushouders, maar ook voor

gelen (zie figuur 10.5).

andere groepen zijn belangrijke randvoorwaarden
continuïteit, het hebben van een focus, doelen stel-

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de gemeenten

len met elkaar en kennis en deskundigheid bundelen,

(78%) cijfermatig inzicht heeft in het aantal statushouders dat

voldoende middelen en samenwerken met externe

uit de bijstand doorstroomt naar werk. Een vijfde (22%) van
de gemeenten geeft aan dit niet te hebben. Het beeld, zoals
beschreven in hoofdstuk 8, dat meer gemeenten exacte cijfers

partijen.

Gemeente Apeldoorn

hebben, wordt hiermee bevestigd.
Van de gemeenten voert 72% een evaluatie uit naar de voor
statushouders ingezette aanpak. De overige gemeenten (28%)
geven aan geen evaluatie uit te voeren. Uit deze resultaten blijkt
dat gemeenten monitoring en evaluatie niet alleen belangrijk
vinden, maar dat het merendeel hier ook actief mee bezig is.
Figuur 10.4

Ja

Heeft uw gemeente getalsmatig zicht op in hoeverre
statushouders vanuit de bijstand doorstromen naar
werk (n=279)

22%

Nee

78%
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Bijlage 1: lijst van werkzame
elementen

Behorend bij de vraag uit hoofdstuk 9:



Matchingsevents waar werkgevers en statushouders
elkaar ontmoetten

Wat zijn volgens u de werkzame elementen in de ondersteu-



Activiteiten om het netwerk van statushouders te
verbreden

ning geweest waardoor de statushouders in uw gemeente
uitgestroomd zijn naar betaald werk?



Empowerment trainingen



Faciliteren van kinderopvang



Financiële ondersteuning van werkgevers die status-

Kunt u dit toelichten?
Kies maximaal 3 maatregelen die volgens u het meest effect
hebben.

houders een werk(ervarings)plek bieden (bv. via proef

Klantmanagers die specifiek voor statushouders werken

plaatsing of loonkostensubsidie)

(dedicated klantmanagers)




Nauwe samenwerking met werkgevers



Anders, namelijk….

Klantmanagers die statushouders begeleiden, hebben
een lagere caseload



Een uitgebreid, op statushouders gericht assessment



(Uitgebreide) intake; leren kennen van statushouder



Sollicitatietrainingen / trainingen
werknemersvaardigheden



Extra taallessen



Taalmaatjes



Taalstages



Werkervaringsplekken



Vrijwilligerswerk



Ondersteuning bij ondernemerschap



Faciliteren van instroom in onderwijs/opleiding
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Sociaal-Economische Raad (2018). Vluchtelingen en Werk. Een
nieuwe tussenbalans. Den Haag: SER.
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Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt in 2019 een
publicatie uit waarin inzichtelijker wordt gemaakt hoe degelijke
afwegingen betreffende arbeidstoeleiding van statushouders
(wie wordt via welke weg naar werk begeleid) verlopen, en biedt
handvatten hoe afwegingen zo optimaal mogelijk gemaakt kunnen
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informatie werd verzameld in een nareisprofiel (een verkorte versie
van het klantprofiel). Op dit moment wordt bekeken of dit in de
structurele werkwijze geïntegreerd kan worden. (Bron: COA)
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van vluchtelingenvrouwen. Utrecht: Kennisplatform Integratie &
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Zie ook: www.uaf.nl, een-slimme-overheid-investeert-innieuwkomers

vi

Dat het aanbod van maatschappelijke begeleiding, inburgering en
arbeidstoeleiding wisselt per gemeente, levert bij statushouders
verwarring op over ongelijke kansen en mogelijkheden. Zie
hiervoor de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018:
Kahmann, M., Winter, S. de, Gruijter, M., de & Razenberg, I. (2018).
VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018. Een onderzoek naar
de ervaringen van vluchtelingen met inburgering. Amsterdam:
VluchtelingenWerk

vii

Zie voor informatie over de regionale samenwerking rond
onderwijs/opleiding: Hal, L. van, & Razenberg, I. (2018). Meer
jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie
van samenwerken?! Utrecht: Kennisplatform Integratie &
Samenleving.k
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Zie voor meer aanbevelingen voor de arbeidstoeleiding van
vrouwelijke statushouders: Razenberg, I., Kahmann, M., &
Gruijter, M. de (2018). ‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden
voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen. Utrecht:
Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Een voorbeeld van een dergelijke training is de training van
Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria.
De training is ontwikkeld voor klantmanagers die vrouwelijke
statushouders begeleiden naar opleiding, activering en werk. In
de training geeft Atria uitleg over de positie van vrouwen in de
herkomstlanden, de belemmeringen die ze op weg naar (arbeids)
participatie in Nederland tegenkomen en hoe deze belemmeringen
te reduceren
Hierbij zou een link tussen de resultaten/data van de monitor van
KIS met de resultaten/data van de cohortstudie asielmigranten
van SCP, CBS, RIVM en WODC verdiepend inzicht kunnen bieden
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de vragen heeft beantwoord. Hieraan ligt de aanname ten
grondslag dat alle antwoorden voor deze gemeenten hetzelfde
zijn.
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