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De recente komst van grote aantallen vluchtelingen maakt de vraag weer actueel hoe 
vluchtelingen ondersteund worden bij hun stappen richting de arbeidsmarkt. Het hebben 
van werk is gunstig voor de uitkeringsafhankelijkheid van vluchtelingen, maar ook voor 
hun integratie, participatie en gezondheid.

Gemeenten zijn voortvarend aan de slag

Waarom wordt een derde van de vluchtelingen
nog niet bemiddeld?

Wat doen gemeenten goed en minder goed?

Bemiddeling start
nu sneller

Gemeenten zetten (aangepaste)
instrumenten uit de Participatiewet in
voor statushouders:

2016 2017

18%
had beleid

53%
had beleid

in ontwikkeling

82%
heeft beleid om
vluchtelingen richting
werk te helpen

begint wanneer een status-
houder in de gemeente komt 
wonen
2016: 37%

62%

wanneer de verplichte 
inburgering is afgerond
2016: 36%

11%

bij de koppeling aan de gemeente, de 
statushouder woont dan nog in het azc
2016: 3%

4%

± gemeenten delen meer 
ervaringen; aandachts-
punt: zowel good als bad 
practices blijven delen

± aandachtspunt blijft vol-
doende werk(erva-
rings)plekken vinden

- opleidingen als route naar
werk onvoldoende benut

- te weinig aandacht voor
kwetsbare vluchtelingen

- beleid vaak tijdelijk en
afhankelijk van 1 persoon

+ gemeenten starten eerder
met bemiddeling

+ veel meer contact met
werkgevers

+ gemeenten weten meer
over ‘hun’ statushouders,
o.a. door intakegesprekken

+ veel gemeenten bieden
aanvullende taalcursus-
sen aan

vrijwilligerswerk

taalcursussen sollicitatietrainingen

werkervaringsplekken proefplaatsing

Woningbouwcorporaties

Met wie werken gemeenten samen om
vluchtelingen te bemiddelen?

Resultaten van 1 jaar beleid

VluchtelingenWerk Nederland
Werkgevers GGD Sociaal wijkteam

Aanbieders inburgeringstrajecten 

Maatschappelijke organisaties

Stichting voor vluchtelingen-studenten UAF 

Onderwijsinstellingen

 8% is begeleid naar werk

 12% naar onderwijs of via onderwijs naar
werk (vooral jonge vluchtelingen)

 25% deed activeringsactiviteiten die
helpen bij bemiddeling naar werk 
(bijv. sollicitatietraining)

 25% participeerde in de maatschappij
(bijv. vrijwilligerswerk)

 37% van de vluchtelingen wordt nog
niet bemiddeld naar werk

Vluchtelingen zijn nog niet
zover, omdat ze:
- gezondheidsproblemen hebben
- andere zorgen hebben

(bijv. financiële)
- nog niet genoeg Nederlands

spreken

Gemeenten zijn nog niet
zover, omdat:
- hun beleid nog in ontwikkeling is
- ze nog niet zijn toegekomen

aan deze groep

Zorg voor borging van de beleidsmaatregelen op lange termijn

Besteed ook aandacht aan de groep kwetsbare vluchtelingen 

Investeer in mogelijkheden voor vluchtelingen om onderwijs te volgen

Monitor de resultaten van de maatregelen

4 aanbevelingen voor gemeenten

1

2

3
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Deze infographic bundelt een selectie van de resultaten uit de Monitor gemeentelijk beleid 
arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017 ‘Vluchtelingen aan het werk. Gemeenten in beweging’ van 
Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit is de tweede publicatie van deze monitor, uitgevoerd 
door Kennisplatform Integratie & Samenleving i.s.m. Divosa. In 2016 kwam de eerste monitor uit.
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