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2. In kaart brengen opleiding(sniveau), werkervaring, 

competenties en wensen statushouders voor arbeid-

stoeleiding gebeurt pas in de gemeente

Vluchtelingen verblijven vaak langdurig in een opvanglocatie 

van het COA, voordat zij in een gemeente gevestigd worden. 

Het tijdens het verblijf in een opvanglocatie in kaart brengen van 

het opleidingsniveau, de werkervaring, competenties en wensen 

voor (soort) werk wordt gezien als een van de manieren om deze 

wachttijd goed te benutten. Uit de enquête blijkt dat – als boven-

genoemde zaken al in kaart zijn gebracht – deze niet terecht-

komen bij de gemeente. De meeste gemeenten (71%) gebrui-

ken de twee informatiebronnen van het COA (Taakstelling Volg 

Systeem en Blauwe Mappen) niet. Gemeenten die bekend zijn 

met deze informatiebronnen, missen hierin relevante informatie 

over opleiding en werkervaring, over wensen t.a.v. werk/oplei-

ding en over het taalniveau van statushouders. Daarnaast geven 

gemeenten aan dat zij informatie over de gezondheid (en eventu-

ele belemmeringen voor werk/opleiding) essentieel vinden voor 

een goede arbeidstoeleiding van statushouders. Slechts 16% 

van de gemeenten zegt voldoende zicht te hebben op de achter-

grondkenmerken van statushouders, terwijl 89% dit als rand-

voorwaardelijk noemt om statushouders naar werk te kunnen 

begeleiden. Bijna vier op de tien gemeenten (38%) vindt zichzelf 

de meest geschikte partij om informatie in kaart te brengen over 

de statushouder die van belang is voor arbeidsbemiddeling en 

een kwart meent dat het COA hiervoor de aangewezen partij is.

3. Gemeenten zetten het vaakst vrijwilligerswerk in 

als instrument voor arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders

Uit de enquête blijkt dat gemeenten voor statushouders regu-

liere instrumenten inzetten voor arbeidstoeleiding van werkzoe-

kenden. Vrijwilligerswerk wordt het vaakst ingezet. We vroegen 

ook aan gemeenten welke instrumenten zij het geschiktst of 

passendst vinden voor de arbeidstoeleiding van statushouders. 

Gemeenten noemen dan Nederlands taalonderwijs, maar ook 

Al geruime tijd komen grotere aantallen asielzoekers naar 

Nederland. Dit vormt voor alle betrokken partijen een grote uitda-

ging, op meerdere terreinen. In deze rapportage richten wij ons 

op de arbeidstoeleiding van vluchtelingen die een vergunning 

tot voorlopig verblijf hebben ontvangen (statushouders). Via de 

Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteu-

ning van statushouders bij het vinden van (betaald) werk. Van 

eerdere groepen vluchtelingen weten wij dat hun arbeidspartici-

patie laag is. Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa 

hebben alle Nederlandse gemeenten in een online-enquête 

gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkt-

toeleiding van statushouders en wat gemeenten zien als kansen 

en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen. De enquête 

is ingevuld door 110 respondenten die samen 197 gemeenten 

van verschillende omvang vertegenwoordigen. Daarmee is een 

respons bereikt die representatief is, waardoor we uitspraken 

kunnen doen voor alle Nederlandse gemeenten.Hieronder vatten 

we de belangrijkste bevindingen in tien punten samen:

STAND VAN ZAKEN ARBEIDSMARKTTOELEIDING IN 

GEMEENTEN

1. De helft van de gemeenten heeft plannen voor aanvul-

lend beleid voor statushouders

Statushouders vallen, net als andere werkzoekenden die onder-

steuning nodig hebben, onder de Participatiewet. Op dit moment 

heeft één op de zes gemeenten aanvullend beleid voor de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. In meer dan de helft 

van de gemeenten is op dit moment aanvullend beleid in ontwik-

keling. Arbeidsmarkttoeleiding is dan vaak een onderdeel van een 

(integraal) plan voor de integratie/participatie van statushouders 

in de gemeente. Gemeenten die geen aanvullend beleid hebben, 

geven aan dat er binnen de huidige Participatiewet voldoende 

mogelijkheden zijn om statushouders te ondersteunen. In vier 

op de tien gemeenten wordt prioriteit gegeven aan de arbeids-

markttoeleiding van statushouders, en in evenveel gemeenten 

is dit niet het geval.

Samenvatting
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instrumenten die een meer directe link met de arbeidsmarkt 

hebben, zoals werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en duale 

trajecten.

4. De helft van de gemeenten monitort de resultaten van 

de arbeidsmarkttoeleiding (niet)

Iets minder dan de helft van de gemeenten (46%) heeft geen zicht 

op welke en hoeveel statushouders doorstromen naar werk. Iets 

meer dan de helft monitort dit wel. Bijna alle gemeenten (95%) 

vinden het zinvol om de resultaten van de arbeidsmarkttoelei-

ding van statushouders te monitoren.

KNELPUNTEN ARBEIDSMARKTTOELEIDING 

STATUSHOUDERS

5. “10 procent statushouders direct bemiddelbaar, een 

derde niet bemiddelbaar”, schatten gemeenten

Wij hebben gemeenten gevraagd op welke trede (mate van 

afstand tot de arbeidsmarkt) statushouders naar schatting 

ingeschaald worden. Hieruit blijkt dat gemeenten schatten dat 

een derde van de statushouders niet bemiddelbaar is naar de 

arbeidsmarkt. Slechts 9% is volgens gemeenten direct bemiddel-

baar naar de arbeidsmarkt. Voor de rest van de groep statushou-

ders zien gemeenten kansen op de arbeidsmarkt na onderwijs/

opleiding of via activeringsactiviteiten. Gemeenten noemen als 

grootste hindernis voor statushouders op weg naar de arbeids-

markt hun gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid. Ook de 

onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt en (moge-

lijke) gezondheidsproblemen/trauma’s worden als knelpunten 

geïdentificeerd.

6. Er is onvoldoende geschikt werk in de regio en werkge-

vers moeten gemotiveerd worden statushouders een 

kans te geven

Van de gemeenten stelt 61% dat er in hun regio onvoldoende 

geschikt werk is voor statushouders. Desgevraagd is de vaakst 

genoemde uitdaging voor de arbeidstoeleiding van statushou-

ders, de vraag of er wel voldoende geschikte banen voor status-

houders zijn of gecreëerd kunnen worden. Het gaat niet alleen 

om het aantal banen in de regio, maar ook om het matchen van 

vraag en aanbod. Ook in het motiveren of ‘overhalen’ van werkge-

vers om statushouders een werk(ervarings)plaats aan te bieden, 

zien gemeenten een grote uitdaging.

7.	 In	 de	 helft	 van	 de	 gemeenten	 zijn	 de	 financiële	

middelen niet toereikend om statushouders adequaat 

naar werk te begeleiden

Iets meer dan de helft van de gemeenten (55%) zegt dat de 

gemeente over onvoldoende financiële middelen beschikt om 

de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders goed te organi-

seren. Dit zien de gemeenten als belangrijk knelpunt voor de 

begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen. Praktisch alle 

gemeenten (99%) maken voor de arbeidstoeleiding van vluch-

telingen gebruik van het participatiebudget, 37% maakt gebruik 

van Europese middelen en een kwart van de gemeenten geeft 

aan gebruik te maken van middelen uit het gemeentefonds.

KANSEN EN RANDVOORWAARDEN

8. Snel beginnen met inburgering en integratie biedt 

de beste kansen voor arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders

Op dit moment wordt nog in ruim een derde van de gemeenten 

(36%) gewacht met het starten van arbeidsmarkttoeleiding tot 

de verplichte inburgering is afgerond. Gemeenten vinden echter 

dat het benutten van de periode in het AZC en het snel en gelijk-

tijdig inzetten van instrumenten voor integratie, de grootste kans 

bieden voor succesvolle arbeidstoeleiding. Ze willen sneller gaan 

starten met duale trajecten, bijvoorbeeld inburgering en vrijwil-

lige inzet, of stage, inburgering en werk, et cetera. Sinds de Wet 

Inburgering van 2013 zijn inburgeringsplichtigen zelf verant-

woordelijk voor hun inburgering en de bekostiging daarvan. Uit 

de enquête blijkt dat driekwart van de gemeenten het voor het 

optimaal uitvoeren van arbeidsmarkttoeleiding noodzakelijk 

acht dat de gemeente de regie krijgt over de inburgering van 

statushouders.

9. Grotere betrokkenheid van en meer samenwerking met 

werkgevers, nog wel vragen hoe

Gemeenten vinden samenwerking met werkgevers heel belang-

rijk voor de arbeidstoeleiding van statushouders. De meerder-

heid (60%) heeft al contacten met werkgevers in de regio, maar 

er leven veel vragen over de samenwerking tussen gemeenten 

en werkgevers. Op dit moment worden vooral instrumenten voor 

arbeidsmarkttoeleiding ingezet die gericht zijn op de statushou-

der en minder instrumenten gericht op de ondersteuning van de 

werkgever. Een belangrijk aandachtspunt is dat een derde van de 

gemeenten (32%) meldt dat werkgevers weifelen om statushou-

ders in dienst te nemen.



5Vluchtelingen aan het werk

10. Politiek) draagvlak is aanwezig

Het politiek draagvlak en de politieke wil om de arbeidsmarkt-

toeleiding goed te organiseren, zijn in 85% van de gemeenten 

in voldoende mate aanwezig. Gemeenten benadrukken dat 

het belangrijk is om de kenmerken van de lokale en regionale 

arbeidsmarkt te laten meetellen in afwegingen rondom het 

vestigen van statushouders. De meerderheid van de gemeen-

ten (83%) staat open voor de aanpassing van de taakstelling 

naar vraag en aanbod van werk, ook als dit betekent dat zij zelf 

meer statushouders moeten huisvesten. Een kanttekening die zij 

plaatsen, is dat dit wel mogelijk moet zijn qua beschikbare huis-

vesting en benodigde voorzieningen.
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verleden. Deze voorstellen - aandacht voor integratie in de asiel-

procedure en het tegelijkertijd (i.p.v. volgtijdelijk) inzetten van 

instrumenten voor integratie – hebben veel bijval gekregen3. Van 

gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de ondersteuning 

van statushouders, vooral wat betreft de toeleiding naar werk. 

Dit roept de vraag op wat de huidige stand van zaken is met 

betrekking tot de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. 

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft in samenwer-

king met Divosa door middel van een enquête onder gemeenten 

deze stand van zaken in beeld gebracht, en in kaart gebracht 

welke kansen gemeenten zien voor de arbeidstoeleiding van 

statushouders.

DE ENQUÊTE; BIJNA 200 GEMEENTEN VERTEGENWOORDIGD

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben (via 

een ledenbericht van Divosa) alle Nederlandse gemeenten een 

online enquête toegestuurd met grotendeels gesloten vragen en 

een aantal open vragen. Gemeenten konden de enquête invullen 

tussen 6 april en 9 mei 2016.

DE VRAGENLIJST

Het doel van de enquête was om een representatief beeld te 

schetsen van de huidige stand van zaken, kansen en kennis-

behoefte in gemeenten rondom de arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek 

kunnen gemeenten en andere betrokkenen de arbeidsmarkttoel-

eiding van statushouders gericht (verder) ontwikkelen en verbe-

teren. Voor gemeenten levert het inzicht op in eigen beleid en 

kennis over de arbeidsmarkttoeleiding in andere gemeenten.

In de rapportage gebruiken we afwisselend de woorden arbeids-

markttoeleiding en arbeidstoeleiding, en we definiëren deze 

termen als alle stappen richting zo regulier mogelijk werk.

3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2016). Kamerbrief 
Aanbieding Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom, 28 april. En: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2015). Kamerbrief 
Aanbieding bestuursakkoord verhoogde asielinstroom, 27 november.

Al geruime tijd komen grotere aantallen asielzoekers naar 

Nederland. Dit stelt alle betrokken partijen voor een grote 

uitdaging: in de vreemdelingenketen, maar vooral ook in 

gemeenten, waar vluchtelingen die een vergunning tot voor-

lopig verblijf hebben gekregen zich vestigen. Gemeenten zijn 

op diverse manieren betrokken bij het proces van integratie in 

de Nederlandse samenleving, onder andere op het terrein van 

huisvesting, gezondheid(szorg) en onderwijs. Daarnaast zijn 

de gemeenten via de Participatiewet verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van statushouders bij het verwerven van een 

plaats op de arbeidsmarkt. Met de komst van grotere aantallen 

statushouders, vraagt dit om een vergrote inzet bij gemeenten, te 

meer omdat is gebleken dat de participatie op de arbeidsmarkt 

van vluchtelingen die al langer in Nederland zijn, ongunstig is.

Uit de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2014 blijkt dat 

46% van de vluchtelingen een betaalde baan heeft. Voor een 

derde van hen geldt dat het gaat om een baan van minder dan 

12 uur per week1. Naarmate vluchtelingen langer in Nederland 

wonen, stijgt hun arbeidsparticipatie: na 15 jaar heeft 57% van 

de vluchtelingen een baan van acht uur of meer per week2. 

Niettemin blijft de sociaaleconomische positie van vluchtelingen 

zeer ongunstig. Werkende vluchtelingen hebben veel vaker dan 

de autochtone bevolking werk voor bepaalde tijd (twee derde 

versus een derde van de werkenden)1. Daarnaast zijn er veel 

werkzoekenden en is de uitkeringsafhankelijkheid groot. Een deel 

van de achterstand op de arbeidsmarkt kan worden verklaard 

door verschillen in opleidingsniveau, maar ook de moeizame 

start en de lange asielprocedure hebben de arbeidsmarktpositie 

negatief beïnvloed.2

In de WRR Policy Brief ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar inte-

gratie van asielmigranten’2 zijn voorstellen gedaan om – ten 

behoeve van nieuwe statushouders – lessen te trekken uit het 

1 VluchtelingenWerk Nederland (2014) VluchtelingenWerk Integratie Barometer 
2014. Een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. 

2 Engbersen, G., Dagevos, J., Jennissen, R. Bakker, L. & Leerkens, A. m.v.v. 
Klaver, J & Odé, A. (2015) WRR Policy Brief – Geen tijd verliezen: van opvang 
naar integratie van asielmigranten. Den Haag: WRR

1 Introductie
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WIE HEBBEN DE ENQUÊTE INGEVULD?

De 110 respondenten die de enquête hebben ingevuld zijn voor 

het overgrote deel in dienst van de gemeente. Bij een heel klein 

aantal is sprake van respondenten die afkomstig zijn uit organi-

saties die de uitvoering van taken (op het gebied van re-integratie) 

voor de gemeente verzorgen. Bijna een op de vier respondenten 

is beleidsmedewerker en een op de drie is beleidsadviseur. De 

beleidsmedewerkers en –adviseurs zijn werkzaam in het Sociaal 

Domein, Werk & Inkomen of Maatschappelijke ontwikkeling. 

Onder de respondenten bevinden zich ook team- of projectlei-

ders (ongeveer een op de tien). In de benaming van deze functies 

zien we terug dat zij zich in sommige gevallen bezighouden met 

een integrale aanpak voor integratie van statushouders, zoals: 

Projectleider taakstelling huisvesting statushouders, integratie en 

re-integratie.

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 bespreken we de antwoorden op de vragen 

over (aanvullend) beleid voor statushouders, rondom werk. 

Hoofdstuk 3 behandelt de informatie die gemeenten (nodig) 

hebben om vluchtelingen succesvol richting werk te begelei-

den, en met welke partijen gemeenten samenwerken om deze 

informatie in beeld te brengen. In hoofdstuk 4 beschrijven we 

hoe gemeenten de arbeidsmarktpositie van statushouders 

inschatten, en in hoofdstuk 5 beschrijven we de stand van zaken 

rondom arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Wat doen gemeen-

ten wanneer maar ook; wat zien gemeenten als meest geschikte 

manier om statushouders naar werk te begeleiden? In hoofd-

stukken 6 zetten we uiteen welke randvoorwaarden voor een 

succesvolle arbeidstoeleiding gemeenten noemen. In hoofdstuk 

7 besteden wij aandacht aan de samenwerking van gemeenten 

met verschillende partijen, waaronder werkgevers. In hoofd-

stuk 8 behandelen we de kansen en knelpunten die gemeenten 

noemen, en in hoofdstuk 9 beschrijven we welke opgave en 

uitdagingen gemeenten zien. Hoofdstuk 10, ten slotte, bevat 

conclusies en enkele aanbevelingen. 

Bij het opstellen van de vragenlijst hebben wij verschillende 

partijen gevraagd met ons mee te kijken. Wij danken onze samen-

werkingspartner Divosa en daarnaast de gemeente Amsterdam, 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, VluchtelingenWerk 

Nederland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

en de SER voor hun constructieve feedback.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de vragenlijst:

• Beleid

• Informatie over statushouders

• Arbeidsmarktpositie

• Arbeidsmarkttoeleiding

• Randvoorwaarden voor succesvolle 

arbeidsmarkttoeleiding

• Samenwerking

• Kansen en knelpunten

• Opgave en uitdagingen voor gemeenten

RESPONS

De enquête is ingevuld door 110 respondenten die samen 197 

gemeenten vertegenwoordigen4. Alle G4-gemeenten hebben 

de enquête ingevuld en 30 van de (37) G32-gemeenten hebben 

meegedaan aan het onderzoek. Hiermee vormen de vertegen-

woordigde gemeenten een goede afspiegeling van alle gemeen-

tegroottes in Nederland (zie tabel 1). Omdat de taakstelling (het 

aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten) afhan-

kelijk is van het inwoneraantal, hebben wij in een nabelronde 

vooral ingezet op de deelname van de grotere gemeenten. Wij 

hebben een respons bereikt die representatief is, en we kunnen 

daarmee uitspraken doen voor alle Nederlandse gemeenten. 

Tabel 1 Respons: gemeenten in de enquête vergeleken met alle 
gemeenten in Nederland

Gemeente-
grootte

Percentage van 
alle gemeenten 
in Nederland

Percentage van 
gemeenten die 
vertegenwoordigd 
zijn in de enquête

G4 1% 2%

G32 9% 15%

Middelgrote / 
kleine gemeenten

90% 83%

4 Ten bate van de analyse hebben wij de antwoorden van respondenten die de 
vragenlijst voor meerdere gemeenten hebben ingevuld, vermenigvuldigd met 
het aantal gemeenten waarvoor de respondent de vragen heeft beantwoord. 
Hieraan ligt de aanname ten grondslag dat alle antwoorden voor deze 
gemeenten hetzelfde zijn. Voor 174 gemeenten is de vragenlijst volledig 
ingevuld, voor de overige 20 gemeenten is de vragenlijst deels ingevuld. 
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meerderheid van de gemeenten (58%) is het hier (helemaal) mee 

eens. Een vijfde is het oneens met deze stelling, en 12% van de 

gemeenten staat hier neutraal tegenover (zie figuur 2).

Figuur 2 Vanwege de specifieke positie van statushouders zou er 
aanvullend beleid moeten zijn om deze groep naar 
arbeids/activering te leiden(n=176)

Kortom, een meerderheid van de gemeenten ziet in de specifieke 

positie van statushouders aanleiding voor aanvullend arbeids-

markttoeleidingsbeleid. Dit gegeven zien we gedeeltelijk vertaald 

in de antwoorden op een stelling of er in de gemeente prioriteit 

wordt gegeven aan de arbeidsmarkttoeleiding van statushou-

ders. Hierop zegt 38% van de gemeenten dat hieraan prioriteit 

wordt gegeven, en 40% zegt dat dit niet gebeurt. De overige 22% 

is neutraal.

2.2 Arbeidsmarkttoeleiding onderdeel van breder 
plan voor integratie statushouders

In een aantal gevallen waar gemeenten aanvullend beleid zeggen 

te hebben, lijkt sprake te zijn van een breder plan voor integratie 

van statushouders in de gemeente, waar arbeidsmarkttoeleiding 

een onderdeel van uit maakt.

18%

50%

12%

19%

1%
0%

20%

40%

60%

helemaal
mee eens

    mee           neutraal        mee eens
oneens

helemaal
mee

oneens

Statushouders vallen, net als andere werkzoekenden die onder-

steuning nodig hebben, onder de Participatiewet. We hebben 

aan gemeenten de vraag voorgelegd of zij aanvullend beleid 

hebben voor de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders, en 

of er aanvullend beleid zou moeten zijn. Daarnaast vroegen wij 

gemeenten of de arbeidstoeleiding van statushouders prioriteit 

heeft binnen de gemeente en legden wij een stelling voor over 

een gemeentelijke rol bij de inburgering.

2.1 In meer dan de helft van de gemeenten is 
aanvullend beleid in de maak

Wij vroegen gemeenten of er op het moment aanvullend beleid 

is voor de arbeidstoeleiding van statushouders. De antwoor-

den op deze vraag laten zien dat in meer dan de helft van de 

gemeenten (54%) aanvullend beleid in ontwikkeling is. In een op 

de zes gemeenten (18%) is op dit moment al aanvullend beleid, 

en in 28% van de gemeenten is geen aanvullend beleid voor de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders (zie figuur 1). Er zijn 
geen significante verschillen te zien tussen de verschillende 
gemeentegroottes. 

Figuur 1 Is er in uw gemeente aanvullend beleid voor de arbeids-
markttoeleiding van statushouders? (n=197)

Wij hebben gemeenten ook gevraagd of er, vanwege de speci-

fieke positie van statushouders, aanvullend beleid zou moeten 

zijn om deze groep naar de arbeidsmarkt/activering te leiden. De 

1%

18%

28%

53%

0%     20%   40%              60%

Niet meer, want ...

Ja, namelijk ...

Nee, want ...

In ontwikkeling / wij maken
hier plannen voor, namelijk ...

2 Beleid
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“Beleidsmatig is er voldoende ruimte om keuzes te maken. 

Wel is er een nieuwe aanpak in ontwikkeling waarbij de re-in-

tegratie meer dan nu onderdeel wordt van de inburgering.”

Middelgrote/kleine gemeente

“We zien dat de huidige aanpak voor een groot deel past, maar 

willen daar meer specifiek voor de groep verblijfsgerechtig-

den taal (op werkplek) aan toevoegen.” 

G32

Een aantal gemeenten voert het beslag op collectieve voorzie-

ningen op als reden om aanvullend beleid te ontwikkelen.

“We doen dit omdat er anders langdurig verblijf in de uitkering 

komt.” 

Middelgrote/kleine gemeente

Tot slot zegt een aantal gemeenten dat plannen pas later gerea-

liseerd kunnen worden omdat er (nog) geen middelen voor zijn.

2.3 Voor sommige gemeenten volstaat 
Participatiewet

Van de gemeenten die geen aanvullend beleid of plannen daar-

omtrent hebben, zegt het overgrote deel dat dit komt omdat in 

de Participatiewet sprake is van maatwerk en dat daarom ook 

statushouders bediend (kunnen) worden binnen de reguliere 

kaders. 

“Statushouders zijn gelijkgesteld met Nederlanders en er 

geldt dus hetzelfde arbeidsbeleid.” 

Middelgrote/kleine gemeente

“Zij gaan automatisch mee in de reguliere procedure.” 

Middelgrote/kleine gemeente

Enkele gemeenten voegen daaraan toe dat ook statushouders 

een heel diverse groep zijn.

“Het betreft maatwerk, ook statushouders zijn niet in een hok-

je te plaatsen.” 

Middelgrote/kleine gemeente

“Wij delen in op afstand tot de arbeidsmarkt. Statushouders 

hebben ook een verschillende afstand van dichtbij tot langer 

durend tot maximaal participatie.”

 Middelgrote/kleine gemeente

“Participatietraining voor inburgeraars gericht op wonen, 

werk, onderwijs en gezondheid + een specifieke benadering 

van werkgevers voor werk, werkervaringsplaatsen, stages 

etc.”

Middelgrote/kleine gemeente5

Diverse gemeenten vermelden in dat kader dat er sprake is van 

een meer integrale en intensievere begeleiding van statushou-

ders in de gemeente, waarbij het aspect van het gelijktijdig (in 

plaats van volgtijdelijk) inzetten van integratie/participatie-in-

strumenten wordt benoemd. Daarnaast wordt het versneld 

leren van de Nederlandse taal (op de werkvloer) genoemd. Eén 

gemeente biedt een voortraject gericht op werk in het Tigrinya of 

Arabisch bij de start van de uitkering. Diverse gemeenten hebben 

daarnaast aparte trajecten ingekocht bij re-integratiebedrijven.

AANVULLEND BELEID IN ONTWIKKELING

De helft van de gemeenten zegt dat aanvullend beleid voor de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders in ontwikkeling is, of 

dat men hier plannen voor maakt. In de toelichtingen worden 

de plannen en ontwikkelingen door de gemeenten gekwalifi-

ceerd. Het vaakst zeggen gemeenten dat een plan van aanpak 

(in ontwikkeling) onderdeel is van een breder plan rondom de 

receptie en integratie van statushouders in de gemeente.

“Integraal programma waarin inburgering, integratie en parti-

cipatie parallel lopen.” 

Middelgrote/kleine gemeente

“Er is in maart een stuurgroep gestart, volledig gericht op be-

leid statushouders, met als een van de onderdelen arbeid en 

activering.” 

G32

De gemeenten benoemen daarbij soms dat ze - in de geest van 

de WRR Policy Brief – willen inzetten op het meer gelijktijdig 

inzetten van instrumenten rondom vestiging, taal/inburgering en 

werk.

Diverse gemeenten benoemen expliciet dat bestaande dienst-

verlening uitgangspunt is – en naar hun idee goeddeels voldoet. 

Men kijkt naar wat er eventueel extra nodig is om statushouders 

effectief te ondersteunen.

5 In dit onderzoek splitsen we af en toe uit naar gemeentegrootte. We hanteren 
daarvoor een driedeling: G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), 
G32 (netwerk van 37 (middel)grote steden) en als derde hanteren wij de 
categorie middelgrote / kleine gemeenten. 
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helemaal mee eens. Daarentegen is 15% het oneens met deze 

stelling, en 10% is neutraal (zie figuur 3). De wens om de regie op 

de inburgering te krijgen, leeft sterk bij de G4 en de G32 (slechts 

een van deze gemeenten is het oneens met de stelling). Binnen 

de middelgrote en kleine gemeenten is 17% het oneens met de 

stelling (het verschil tussen gemeenten is niet significant). 

Figuur 3 Voor het optimaal uitvoeren van arbeidsmarkttoeleiding 
is het noodzakelijk dat de gemeente de regie krijgt over 
de inburgering van statushouders. (n=176) 

38%

10%

14%

0%

10%

20%

30%

40% 37%

helemaal
mee eens

mee             neutraal       mee eens
oneens

1%

helemaal
mee

oneens

Een flink deel van de gemeenten die geen aanvullend beleid 

hebben, noemt als reden dat er tot op heden geen aanleiding 

was voor het ontwikkelen van aanvullend beleid. Niet alleen 

omdat statushouders voldoende te bedienen zijn binnen het 

algemene beleid, maar ook omdat de aantallen statushouders 

beperkt zijn/waren.

“Tot nu toe waren de aantallen zo klein, dat het niet nodig was. 

Wij overwegen als de instroom zo blijft, om aanvullend beleid 

te maken.”

Middelgrote/kleine gemeente

Tot slot stelt een enkele gemeente dat er weliswaar geen aanvul-

lend beleid is, maar dat binnen het generieke beleid wel speci-

fieke instrumenten worden ingezet voor statushouders.

“Het huidige beleid voldoet. Wel zijn er specifieke re-integra-

tieproducten voor deze doelgroep.” 

Middelgrote/kleine gemeente

2.4 Gemeenten willen regie op de inburgering

Sinds de Wet Inburgering van 2013 zijn inburgeringsplichtigen 

zelf verantwoordelijk voor de eigen inburgering en de bekosti-

ging daarvan. Wij hebben gemeenten de stelling voorgelegd: 

‘Voor het optimaal uitvoeren van arbeidsmarkttoeleiding is het 

noodzakelijk dat de gemeente de regie krijgt over de inburgering 

van statushouders’. Met 75% is de ruime meerderheid van de 

gemeenten het eens met deze stelling, hiervan is 37% het er zelfs 
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Uit de antwoorden op de vervolgvraag welke informatie gemeen-

ten missen in het TVS/de blauwe mappen, blijkt dat een deel van de 

gemeenten het TVS en de blauwe mappen niet gebruiken, omdat ze 

niet bekend zijn met deze informatiebronnen. Bijna de helft van de 

gemeenten (48%) geeft aan dat er géén informatieoverdracht van 

het COA naar de gemeente is. Daarnaast geven enkele gemeenten 

aan dat zij de informatie van het COA niet (kunnen) gebruiken voor 

de arbeidstoeleiding omdat deze summier is, of niet altijd klopt. 

De gemeenten hebben aangegeven welke informatie zij missen in 

het TVS en/of de blauwe mappen. Daar is deze top-3 uitgekomen: 

werkervaring, wensen t.a.v. werk/opleiding en op een gedeelde 

derde plek opleidingsniveau en taalniveau (zie figuur 5). 

Figuur 5 Welke informatie, die relevant is voor de arbeidsmarkt-
toeleiding van statushouders, mist u in het TVS/de 
blauwe mappen? (n=192) *
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* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 2,6 antwoorden.

We hebben aan gemeenten diverse vragen voorgelegd over 

welke informatie over statushouders zij nodig hebben om hen 

adequaat te kunnen ondersteunen richting werk, via welke 

partijen ze deze informatie krijgen en of de informatie voldoende 

is om te kunnen bemiddelen richting werk.

3.1 Informatie van het COA niet gebruikt

We vroegen allereerst naar de informatie over statushouders die 

verzameld is in de asielopvang door het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA). Het COA kan gemeenten via verschillende 

manieren informatie over statushouders verschaffen. Als een 

statushouder wordt gekoppeld aan een gemeente wordt infor-

matie over de statushouder via het Taakstelling Volg Systeem6 

aan de gemeente geleverd. Daarnaast zijn er de zogenaamde 

‘blauwe mappen’, met geïnventariseerde achtergrondgege-

vens, die aan statushouders worden meegegeven. De meeste 

gemeenten gebruiken beide informatiebronnen echter niet, blijkt 

uit de enquête. Slechts 6% maakt, voor de arbeidsmarkttoelei-

ding van statushouders, gebruik van de informatie uit de blauwe 

mappen. Het TVS wordt iets vaker gebruikt maar alsnog slechts 

in een kwart van de gevallen (23%) (zie figuur 4).

Figuur 4 Maakt u, voor de arbeidsmarkttoeleiding van statushou-
ders, gebruik van informatie uit het Taakstelling Volg 
Systeem (TVS) en/of de zogenoemde blauwe mappen? 
(n=192) 
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6  https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten/huisvesting-vergunninghouders/
taakstelling-volg-systeem 

3 Informatie over 
statushouders

https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten/huisvesting-vergunninghouders/taakstelling-volg-systeem
https://www.coa.nl/nl/voor-gemeenten/huisvesting-vergunninghouders/taakstelling-volg-systeem
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Figuur7 Welke informatie mist uw gemeente, die nodig is voor de 
arbeidsmarkttoeleiding van statushouders? (n=191) *

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 4,6 antwoorden.

Doordat de gemeente informatie mist, wordt het moeilijker om 

statushouders te bemiddelen naar de arbeidsmarkt, blijkt ook uit 

de stelling die wij gemeenten voorlegden: ‘Wij hebben voldoende 

zicht op de achtergrondkenmerken van statushouders om te 

kunnen bemiddelen naar de arbeidsmarkt (of activering)’. Van 

de gemeenten is 60% het (helemaal) oneens met deze stelling. 

Van de gemeenten geeft 16% aan wel voldoende zicht te hebben 

op de relevante achtergrondkenmerken van vluchtelingen (zie 

figuur 8). 
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3.2 Wel informatie-uitwisseling met organisaties 
in de gemeente of regio

Wij vroegen gemeenten of er andere organisaties zijn van wie 

zij informatie krijgen over statushouders, die relevant is voor 

de arbeidsmarkttoeleiding. Zes op de tien gemeenten (57%) 

krijgt informatie via VluchtelingenWerk. Overige instanties die 

genoemd worden zijn bijvoorbeeld scholen (zoals het ROC). 

Ongeveer een derde (31%) geeft aan dat zij geen informatie 

krijgen van andere instanties (zie figuur 6).

Figuur 6 Van welke overige instanties krijgt u informatie over de 
statushouder, die relevant is voor de arbeidsmarkttoelei-
ding? (n=193) *
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* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 1,2 antwoorden.

3.3 Gemeenten hebben onvoldoende informatie 
voor bemiddeling naar de arbeidsmarkt

Nadat specifiek naar de informatie-uitwisseling tussen het COA 

en de gemeente is gevraagd, is de bredere vraag gesteld welke 

informatie, die nodig is voor de arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders, de gemeente mist. Door meer dan de helft van 

de gemeenten worden de volgende zes onderwerpen genoemd: 

opleidingsniveau (vaakst genoemd), werkervaring, taalniveau, 

beroep, wensen t.a.v. werk/opleiding en gezondheid (eventuele 

belemmeringen voor werk/opleiding) (zie figuur 7).
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Figuur 8 Wij hebben voldoende zicht op de achtergrondkenmer-
ken van statushouders om te kunnen bemiddelen naar 
de arbeidsmarkt (of activering).(n=176)
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3.4 Gemeenten willen zelf informatie over 
statushouders in beeld brengen

Als gemeenten de vraag krijgen welke partij het meest geschikt 

zou zijn om de informatie ten bate van arbeidsmarkttoeleiding te 

verzamelen, dan komen er twee partijen naar voren: het COA en 

de gemeente waaraan de statushouder gekoppeld is. De gemeen-

ten geven het vaakst aan dat de gemeente de meest geschikte 

partij is om informatie in kaart te brengen: 38% van de gemeen-

ten zegt dit, en een kwart van de gemeenten noemt het COA als 

meest geschikte partij. Zowel de G4, de G32 als de middelgrote 

en kleine gemeenten noemen het vaakst de gemeente waaraan 

de statushouder is gekoppeld als meest geschikte partij. Andere 

partijen (bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, IND, UWV) worden 

nauwelijks als meest geschikte partij genoemd (zie figuur 9).

Figuur 9  Welke partij acht u het meest geschikt om de informatie 
ten bate van arbeidsmarkttoeleiding van statushouders 
te registreren? (n=191)
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lijke participatie, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. De gedachte 

hierbij is dat maatschappelijke participatie op termijn de afstand 

tot de arbeidsmarkt kan verkleinen.

Wij vroegen gemeenten een inschatting te maken van het 

percentage statushouders dat op de verschillende treden of 

niveaus wordt ingeschaald. Hieruit blijkt dat het percentage 

statushouders dat wordt ingeschaald als direct bemiddelbaar 

naar de arbeidsmarkt, heel klein is (gemiddeld 9%). Hierover 

bestaat bij de gemeenten grote consensus: van alle gemeenten 

schat 82% in dat het percentage direct bemiddelbaren tussen de 

0 en 10 procent ligt. Daarentegen is een derde van de statushou-

ders (31%) niet bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt, zo schatten 

de gemeenten in. Voor deze groep is inzet richting maatschap-

pelijke participatie nodig. Volgens de gemeenten is een derde 

van de statushouders met activeringsactiviteiten bemiddelbaar 

naar de arbeidsmarkt, en 29% wordt ingeschaald op bemiddel-

baar naar/via een opleiding (zie tabel 2).

Tabel 2 Gemiddeld percentage statushouders (naar schatting 
gemeenten) dat op verschillende niveaus /integratie- 
routes wordt ingeschaald (n=187).

Niveau / integratieroute Gemiddeld percentage 
statushouders dat (naar 
schatting) op dit niveau 
wordt ingeschaald

Direct bemiddelbaar naar de 
arbeidsmarkt 9%

Bemiddeling naar/via onderwijs/
opleiding 29%

Met activeringsactiviteiten 
bemiddelbaar naar de 
arbeidsmarkt

33%

Niet bemiddelbaar naar 
de arbeidsmarkt (inzet op 
maatschappelijke participatie)

31%

De arbeidsmarktpositie van statushouders (en werkzoekenden 

in het algemeen) is afhankelijk van enerzijds de achtergrondken-

merken (opleiding, werkervaring, aspiraties etc.) van de status-

houder en anderzijds van de (lokale) arbeidsmarkt. Wij vroegen 

gemeenten hoe zij de arbeidsmarktpositie van statushouders 

in hun gemeente inschatten. Uit de enquête blijkt dat bijna drie 

kwart van de gemeenten (73%) problemen voorziet met de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. Van de gemeenten 

zegt 14% géén problemen te voorzien (zie figuur 10).

Figuur 10 Mijn gemeente voorziet geen problemen met de arbeids-
markttoeleiding van statushouders.(n=176).
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4.1 Gemeenten schatten afstand tot de 
arbeidsmarkt van statushouders in als (zeer) 
groot

Als mensen een uitkering aanvragen of zich melden voor onder-

steuning bij het vinden van werk, worden ze ingeschaald op een 

bepaald niveau of trede om te bepalen wat hun afstand tot de 

arbeidsmarkt is. Het spectrum van de niveaus gaat van ‘klaar 

voor de arbeidsmarkt’ tot (op dit moment) ‘geen kans op de 

arbeidsmarkt’. Voor de categorie mensen op dit laatste niveau 

is een alternatieve integratieroute benoemd: maatschappe-

4 Arbeidsmarktpositie
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het vaker oneens is met deze stelling en de middelgrote/kleine 

gemeenten vaker neutraal staan tegenover dit vraagstuk. 

Figuur 12 Bij de bepaling van de taakstelling huisvesting (het aantal 
statushouders dat een gemeente moet huisvesten) 
moet rekening gehouden worden met vraag (beschik-
bare hoeveelheid en aard van het werk) en aanbod 
(achtergrondkenmerken statushouders) (n=176)

15%

47%

24%

6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

helemaal
mee eens

mee eens neutraal mee
oneens

helemaal
mee

oneens

4.2 Onvoldoende geschikt werk 
in de regio

Wij legden aan gemeenten de volgende stelling voor: ‘Er is 

voldoende aanbod van banen in de regio om statushouders aan 

het werk te helpen.’ De meerderheid van de gemeenten (61%) is 

het (helemaal) oneens met deze stelling, waarbij middelgrote 

en kleine gemeenten het significant vaker oneens zijn met de 

stelling, vergeleken met de G4 en de G32. Slechts 8% van de 

gemeenten geeft aan dat er voldoende aanbod van banen in de 

regio is (zie figuur 11). 

Figuur 11 Er is voldoende aanbod van banen in de regio om status-
houders aan het werk te helpen.(n=176)
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4.3 Gemeenten staan open voor een hogere 
taakstelling huisvesting statushouders in 
regio’s met veel werk

Vanuit de gedachte dat de arbeidsmarktpositie van statushou-

ders afhankelijk is van zowel de achtergrond van de status-

houder als van het (regionale) aanbod van werk, hebben wij 

gemeenten de volgende stelling voorgelegd: ‘Bij de bepaling van 

de taakstelling huisvesting (het aantal statushouders dat een 

gemeente moet huisvesten) moet rekening gehouden worden 

met vraag (beschikbare hoeveelheid en aard van het werk) en 

aanbod (achtergrondkenmerken statushouders)’. De meerder-

heid van de gemeenten, namelijk 62%, is het hier (helemaal) 

mee eens. Slechts 13% is het hiermee oneens, en vindt dat bij 

het bepalen van de taakstelling geen rekening gehouden moet 

worden met vraag en aanbod van werk. Bijna een kwart van de 

gemeenten (24%) heeft een neutrale houding ten opzichte van 

deze stelling (zie figuur 12). Er is geen significant verschil te zien 

tussen grotere en kleinere gemeenten, wel valt op dat de G32 
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Omgekeerd: het vestigen van statushouders in een regio zonder 

reële arbeidsperspectieven voor statushouders) belemmert niet 

alleen hun arbeidsparticipatie, maar ook hun integratie. 

“Liever 100 statushouders waarvan 80% werk heeft, dan 50 

statushouders, waarvan 20% werk heeft,” 

Middelgrote/kleine gemeente

Een aantal gemeenten vult aan dat het niet alleen gaat om 

arbeid(splaatsen), maar bijvoorbeeld ook om beschikbare huis-

vesting en mogelijkheden voor overige bijstandsgerechtigden.

“Ja, maar je moet kijken naar meerdere factoren, ook huisves-

tingsmogelijkheden en het overige bijstandsbestand. Je moet 

een balans houden met de niet-statushouders,” 

G32

Kortom, het draagvlak voor de vestiging en arbeidsmarktparti-

cipatie van statushouders moet niet (verder) onder druk komen 

te staan.

Degenen die het (helemaal) oneens zijn met de stelling dat een 

ruimere arbeidsmarkt samengaat met een hogere taakstelling 

huisvesting, benadrukken dat in hun gemeente juist het arbeids-

perspectief lager is dan gemiddeld en/of dat het van belang is 

om eerst te kijken naar de beschikbare woningen. Ook degenen 

die neutraal antwoorden, noemen dit laatste argument en 

voegen daar aan toe dat naar een goede match tussen vraag 

en aanbod in brede zin moet worden gekeken. Zij vinden met 

andere woorden, de stelling te algemeen.

“De werkgelegenheid binnen een regio kan goed zijn. Vaak 

geldt dat voor werkgelegenheid in bepaalde branches. Dat 

moet maar net passen met de competenties en het kennisni-

veau van de statushouders,” 

G32

Aan de gemeenten die aangaven het (helemaal) eens te zijn met 

de stelling is een vervolgstelling voorgelegd: “Bij de taakstelling 

huisvesting zou meer rekening gehouden moeten worden met 

de werkgelegenheid/het arbeidsmarktperspectief in de regio, 

ook als dit betekent dat onze gemeente een hogere taakstelling 

krijgt.” Een overgrote meerderheid van de gemeenten (83%)  is 

het hiermee eens, en 8% is het niet eens met deze stelling (zie 

figuur 13). 

Figuur 13 Bij de taakstelling huisvesting zou meer rekening 
gehouden moeten worden met de werkgelegenheid/het 
arbeidsmarktperspectief in de regio, ook als dit betekent 
dat onze gemeente een hogere taakstelling krijgt. 
(n=110).

We hebben aan de gemeenten gevraagd om hun antwoord op de 

laatste stelling toe te lichten.

De gemeenten die het (helemaal) eens zijn met de stelling 

noemen hiervoor diverse redenen. Vaakst genoemd is dat een 

succesvolle arbeidsparticipatie/integratie van statushouders 

alleen mogelijk is in een regio waar ook daadwerkelijk kansen 

(passende banen) zijn.

“Op die manier heb je de statushouder zelf ook wat meer te 

bieden, namelijk een reële kans op werk”. 

Middelgrote/kleine gemeente

“In onze regio is er vraag naar bepaald personeel. Het is zonde 

wanneer statushouders, die deze vacatures op zouden kun-

nen vullen, ergens geplaatst worden waar ze met hun achter-

grond niet aan het werk komen”.

G32
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“Wanneer zij de Nederlandse taal enigszins beheersen”. 

Middelgrote/kleine gemeente

Veel gemeenten noemen daarnaast specifieke afspraken over 

tijden (meestal binnen een jaar) waarbinnen volgens de eigen 

normen moet zijn gestart, bijvoorbeeld “ca 6 weken nadat de 

statushouder is gekoppeld aan onze gemeente” of “tussen een 

maand en een half jaar nadat de uitkering is aangevraagd”.

Bij een enkele gemeente start op dit moment de arbeidsmarkt-

toeleiding al in de fase van koppeling van statushouders aan de 

gemeente. 

5.2 Gemeenten hebben ambitie om eerder te 
starten met arbeidsmarkttoeleiding

De huidige praktijk staat in contrast tot de visie van gemeenten 

op het ideale moment om te starten met arbeidsmarkttoelei-

ding van statushouders. De helft van de gemeenten (48%) geeft 

desgevraagd aan dat het beste moment het moment van koppe-

ling aan de gemeente is (statushouder woont dan nog in het 

AZC). Een derde van de gemeenten noemt het moment waarop 

de statushouder in de gemeente komt wonen/een uitkering 

aanvraagt. Zoals gezegd is het op dit moment in vier op de tien 

gemeenten staande praktijk om te starten met het traject van 

arbeidsmarkttoeleiding na afronding van de inburgering, terwijl 

slechts 3% van de gemeenten vindt dat dit het ideale moment 

hiervoor is. Van de gemeenten noemt 17% een ander moment 

(zie figuur 14). Dit ideale moment heeft meestal te maken met de 

kwestie of de statushouder enigszins of voldoende Nederlands 

spreekt.

Om onnodig tijdverlies te voorkómen, en achterstand op de 

arbeidsmarkt niet onnodig te vergroten, is het zaak om vroegtij-

dig te starten met de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. 

We vroegen aan gemeenten wanneer in hun gemeente het traject 

van arbeidsmarkttoeleiding start, wat vanuit hun perspectief het 

wenselijke moment hiervoor zou zijn, en of zij de arbeidsmarkt-

toeleiding van statushouders in hun gemeenten monitoren. 

Vervolgens vroegen we welke instrumenten gemeenten (willen) 

inzetten voor arbeidsmarkttoeleiding van statushouders.

5.1 Ruim een derde van de gemeenten start 
arbeidsmarkttoeleiding na afronding van de 
inburgering

We hebben aan de gemeenten gevraagd op welk moment het 

traject van arbeidsmarkttoeleiding voor statushouders start. Van 

de gemeenten geeft 36% aan dat dit gebeurt na afronding van 

de verplichte inburgering. Nog eens 37% zegt dat het traject van 

arbeidsmarkttoeleiding in hun gemeente start als de statushou-

der een uitkering aanvraagt bij aankomst in de gemeente (zie 

figuur 14). Er is een klein, niet significant, verschil te zien tussen 

grote en kleinere gemeenten, waarbij de categorie middelgrote 

en kleine gemeenten het vaakst pas met arbeidstoeleiding 

starten op het moment dat de verplichte inburgering is afgerond, 

terwijl de G4 en G32 het vaakst starten op het moment dat de 

statushouder een uitkering aanvraagt/in de gemeente komt 

wonen.

Daarnaast noemt bijna een kwart van de gemeenten (24%) een 

ander moment waarop het traject van arbeidsmarkttoeleiding 

start. Veelgenoemd is ‘tijdens de inburgering’. Diverse gemeen-

ten vullen aan dat het belangrijk is dat de taalbeheersing op een 

bepaald niveau is.

“Zodra de taalbeheersing voldoende is om te participeren op 

een werkplek”. 

G32

5 Arbeidsmarkttoeleiding
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zicht op. Iets meer dan de helft van de gemeenten (54%) weet 

wel wat de resultaten zijn van de arbeidsmarkttoeleiding (zie 

figuur 15). Er is geen significant verschil te zien tussen grote(re) 

en kleine(re) gemeenten. 

Over de vraag of het zinvol zou zijn om de uitstroom van status-

houders naar werk te monitoren, bestaat grote consensus: bijna 

alle gemeenten (95%) vinden dit zinvol (zie figuur 16). 

Figuur 15 Heeft uw gemeente getalsmatig zicht op in hoeverre 
statushouders vanuit de bijstand doorstromen naar 
werk? (n = 187)

Figuur 16 Acht u het zinvol om te monitoren in hoeverre statushou-
ders vanuit de bijstand doorstromen naar de werk?  
(n = 187)

5.4 Reguliere instrumenten voor 
arbeidsmarkttoeleiding ook voor 
statushouders ingezet

We hebben allereerst aan gemeenten gevraagd welk type instru-

menten (binnen het reguliere instrumentarium van de gemeente) 

voor arbeidsmarkttoeleiding zij inzetten voor statushouders. Uit 

de antwoorden blijkt dat instrumenten ten behoeve van re-inte-

gratie/arbeidsmarkttoeleiding, (maatschappelijke) participatie 

en scholing in het overgrote deel van de gemeenten ook worden 

ingezet voor statushouders (door 80 a 90% van de gemeenten). 

Opvallend is dat instrumenten gericht op ondersteuning van 

de werkgever minder vaak worden genoemd (in 63% van de 

gemeenten) (zie figuur 17).

Ja

Nee

Ja 

Nee

“Op het moment dat de statushouder voldoende is gesetteld 

en de taal voldoende machtig is om werk te kunnen verrich-

ten”. 

G32 + middelgrote/kleine gemeente7

“Op het moment dat de taalcursus is afgerond. In deze ar-

beidsmarkt is eerder vrijwel onmogelijk”. 

Middelgrote/kleine gemeente

Andere genoemde ideale startmomenten zijn: “bij aankomst in 

Nederland”, “tijdens de inburgering” en “zo snel als mogelijk is”.

Figuur 14: Startmoment traject van arbeidsmarkttoeleiding voor 
statushouders

17%

48%

24%

3%

0%  20%   40%           60%

Op een ander moment, 
namelijk…

37%
Op het moment dat de

statushouder een uitkering
aanvraagt / in de gemeente

komt wonen

Op het moment dat de
koppeling met onze gemeente

plaatsvindt (statushouders
woont nog in azc)

3%

36%Op het moment dat de
statushouder de verplichte
inburgering heeft afgerond

‘  Huidige moment waarop het traject van arbeidsmarkt-
toeleiding voor statushouders start (n=187)

  Beste moment om traject van arbeidsmarkttoeleiding 
voor statushouders te starten volgens de gemeenten. 
(n=187)

5.3 Helft van de gemeenten heeft (geen) zicht 
op resultaten arbeidsmarkttoeleiding 
statushouders

Wij vroegen gemeenten of zij getalsmatig zicht hebben op in 

hoeverre statushouders vanuit de bijstand doorstromen naar 

werk. Bijna de helft van de gemeenten (46%) heeft hier geen 

7 In dit rapport delen we gemeenten in naar gemeentegrootte: G4, G32, 
middelgrote/kleine gemeente. Omdat gemeenten de enquête in sommige 
gevallen namens meerdere gemeenten invulden, komt het soms voor dat een 
citaat aan twee categorieën gemeentegrootte wordt toegeschreven. 
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Tabel 3 In de vorige vraag gaf u aan dat uw gemeente instru-
menten uit het reguliere instrumentarium inzet voor 
de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. Welke 
instrumenten zijn dit? (n=166) *

Instrumenten %

Vrijwilligerswerk 89%

Werkervaringsplaats 87%

Sociale activering 82%

Taalonderwijs (Nederlands) 80%

Proefplaatsing 74%

Toeleiding naar scholing 74%

Stage 71%

Leerwerkplaats/leerwerkstage 69%

Persoonlijke ondersteuning (bij werk) / jobcoaching 68%

Trajecten gericht op laaggeletterdheid / weinig scholing 64%

Ondersteuning bij ondernemerschap 61%

Loonkostensubsidie / loondispensatie 55%

Duale trajecten 52%

Participatieplaats 51%

Ondersteuning vanuit welzijnswerk 45%

Studeren met behoud van uitkering 45%

Ondersteuning vanuit sociale wijkteams 44%

Inzet social return 42%

Beschut werken 36%

Detacheren en uitzenden 36%

No risk-polis (geen kosten als werknemer ziek is) 31%

Werkplekaanpassing (vergoeding) 28%

Anders, namelijk… 15%

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 13,0 antwoorden

Figuur 17 Wat voor type instrumenten voor arbeidsmarkttoelei-
ding, binnen het reguliere instrumentarium van de 
gemeente, worden momenteel ingezet voor statushou-
ders? (n=185)*

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

In een vervolgvraag hebben we aan gemeenten een meer gede-

tailleerde lijst voorgelegd met mogelijke reguliere instrumen-

ten voor arbeidsmarkttoeleiding en gevraagd welke zij inzetten 

voor statushouders. Uit de antwoorden blijkt dat veel van de 

reguliere instrumenten ook voor statushouders worden ingezet 

in gemeenten. Vrijwilligerswerk wordt het meest genoemd. 

Daarnaast worden ook werkervaringsplaatsen, sociale active-

ring en Nederlands taalonderwijs door meer dan 80% van de 

gemeenten genoemd (zie tabel 3). In de tabel wordt per instru-

ment weergegeven in hoeveel procent van de gemeenten dit 

wordt ingezet voor statushouders.

8%

11%

63%

80%

84%

87%

0% 50% 100%

Dat is onbekend

Overige instrumenten, namelijk

Instrumenten gericht op
ondersteuning van de

werkgever

Instrumenten rondom scholing
(bv. opleiding, taal, duale

trajecten)

Instrumenten ten bate van
participatie (dagbesteding,

vrijwilligerswerk)

Instrumenten ten bate van re-
integratie / arbeidstoeleiding
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5.5 Taaltrajecten en werkervaringsplaatsen 
meest geschikte instrumenten volgens 
gemeenten

Tot slot vroegen we gemeenten welke reguliere instrumenten 

naar hun idee het meest geschikt zijn voor arbeidsmarkttoelei-

ding van statushouders. Gemeenten konden hierbij maximaal 5 

antwoorden aankruisen, waarbij het geen vereiste was dat het 

instrument al in de gemeente wordt ingezet voor statushouders/

overige werkzoekenden. Zoals te zien in nevenstaande tabel 

wordt taalonderwijs als meest geschikte instrument gezien, 

gevolgd door werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en duale 

trajecten. 

Tabel 4 Wat voor type instrumenten voor arbeidsmarkt  
toeleiding, binnen het reguliere instrumentarium van de 
gemeente, zijn volgens uw gemeente het meest geschikt 
om in te zetten voor statushouders? (n=180)*

Instrumenten %

Taalonderwijs (Nederlands) 58%

Werkervaringsplaats 47%

Leerwerkplaats/leerwerkstage 47%

Duale trajecten 47%

Vrijwilligerswerk 37%

Persoonlijke ondersteuning (bij werk) / jobcoaching 32%

Proefplaatsing 26%

Toeleiding naar scholing 24%

Sociale activering 23%

Stage 18%

Studeren met behoud van uitkering 16%

Trajecten gericht op laaggeletterdheid / weinig scholing 16%

Loonkostensubsidie / loondispensatie 13%

Ondersteuning bij ondernemerschap 11%

Detacheren en uitzenden 11%

Anders, namelijk… 11%

Ondersteuning vanuit sociale wijkteams 10%

Participatieplaats 7%

Ondersteuning vanuit welzijnswerk 7%

Inzet social return 3%

No risk-polis (geen kosten als werknemer ziek is) 2%

Werkplekaanpassing (vergoeding) 1%

Beschut werken 0%

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 13,0 antwoorden.
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kleine gemeenten zijn verdeeld over de kwestie; de helft van deze 

gemeenten zegt dat er (ruim) onvoldoende middelen zijn en de 

andere helft is van mening dat er (ruim) voldoende middelen zijn. 

Figuur 18 Vragen over randvoorwaarden arbeidsmarkttoeleiding: 
Is er in de gemeente voldoende politiek draagvlak, en is 
er voldoende professionele kennis, kunde en ervaring, en 
zijn er voldoende financiële middelen aanwezig om de 
arbeidsmarkttoeleiding van statushouders in goede 
banen te leiden? (n=197)

6.2 Gemeente benutten meerdere budgetten

We vroegen gemeenten van welke budgetten zij gebruik maken, 

ten bate van de arbeidstoeleiding van statushouders. Praktisch 

alle gemeenten (99%) maken gebruik van het participatiebud-

get. Europese middelen worden door 37% van de gemeenten 

genoemd, een kwart geeft aan gebruik te maken van middelen uit 

Is er voldoende politiek draagvlak en politieke wil aanwezig? 

17%

38% 35%

11%
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35%
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Is er voldoende professionele kennis, kunde en ervaring aanwezig?

Zijn er voldoende financiële middelen aanwezig?

Voor een succesvolle toeleiding van statushouders naar de 

arbeidsmarkt zijn, naast de kenmerken van statushouders en 

geschikte instrumenten voor arbeidsmarkttoeleiding, ook het 

politiek draagvlak, de kwaliteit en professionaliteit van de onder-

steuning en de beschikbaarheid van voldoende middelen van 

belang.

6.1 Politiek draagvlak ruimschoots aanwezig

We vroegen gemeenten of er naar hun inzicht voldoende politiek 

draagvlak en politieke wil aanwezig is in de gemeente om de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders in goede banen te 

leiden. Verreweg de meeste gemeenten (85%) geven aan dat 

hiervan in (ruim) voldoende mate sprake is. Een derde (35%) 

vindt zelfs dat dat politieke draagvlak en wil ruim voldoende 

aanwezig zijn. Slechts één respondent heeft ingevuld dat dit 

onvoldoende aanwezig is (zie figuur 18).

Twee derde van de gemeenten (64%) vindt daarnaast dat er in 

hun gemeente voldoende professionele kennis, kunde en ervaring 

aanwezig is om de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders 

in goede banen te leiden. Een derde van de gemeenten (35%) 

antwoordt hier neutraal (niet voldoende / niet onvoldoende) en 

slechts 2% geeft aan dat de kennis, kunde en ervaring in hun 

gemeente onvoldoende is (zie figuur 18).

Over de beschikbaarheid van financiële middelen voor arbeids-

markttoeleiding van statushouders zijn de gemeenten minder 

positief: meer dan de helft van de gemeenten (55%) geeft aan 

dat zijn of haar gemeente over onvoldoende financiële middelen 

beschikt om de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders in 

goede banen te leiden. Een tiende (11%) geeft aan dat zij wel 

over voldoende financiële middelen beschikt, en een derde van 

de gemeenten (35%) antwoordt ‘niet voldoende/niet onvol-

doende’ (zie figuur 18). De G4-gemeenten zeggen alle vier dat 

ze onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben en twee 

derde van de deelnemende G32-gemeenten heeft volgens eigen 

zeggen onvoldoende financiële middelen. De middelgrote en 

6 Randvoorwaarden 
voor succesvolle 
arbeidsmarkttoeleiding
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Enkele gemeenten noemden daarnaast nog andere zaken die 

nodig zijn om de reguliere instrumenten voor arbeidsmarkttoel-

eiding in te zetten voor statushouders, zoals meer uitvoeringsca-

paciteit, ruime aandacht voor de verwachtingen van statushou-

ders ten aanzien van werk, aandacht voor (het verbeteren van) 

de taalvaardigheid van statushouders, een positieve grondhou-

ding bij werkgevers en het delen van ervaringen met betrekking 

tot de toeleiding naar werk van statushouders.

Tabel 5 Wat is er verder nodig om de reguliere instrumenten 
voor arbeidsmarkttoeleiding in te zetten voor statushou-
ders? (n=197)*

Overige randvoorwaarden arbeidstoeleiding 
statushouders %

Inzicht in kenmerken van statushouders (opleiding, 
werkervaring, etc.)

89%

Nederlandse taalvaardigheid van de statushouders 85%

Samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, 
opleidingsinstituten, maatschappeijke instanties, 
etc.

82%

Medewerking van potentiële werkgevers 76%

Regie van de gemeenten op de inburgering 61%

Inizcht in de gezondheidssituatie van statushouders 54%

Medewerking van maatschappelijke instanties (ten 
bate van participatie)

53%

Anders, namelijk… 12%

*  Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 5,1 antwoorden.

Ten slotte legden wij aan gemeenten twee stellingen voor. De 
eerste stelling luidt: “De arbeidsmarkttoeleiding van statushou-
ders in onze gemeente is voor verbetering vatbaar”. Driekwart 
van de gemeenten is het hier mee eens (waarvan 11% helemaal 
mee eens), en bijna een kwart (23%) is hier neutraal over (zie 
figuur 20).

De andere stelling gaat over de mate van contact tussen 

gemeentelijke afdelingen (bv huisvesting, gezondheid, onderwijs, 

werk en inkomen, etc.) over statushouders. Hier is men verdeeld 

over; 34% van de gemeenten stelt dat er binnen de gemeente-

lijke afdelingen voldoende contact is over statushouders, terwijl 

27% het hier niet mee eens is (en 39% is hier neutraal over) (zie 

figuur 21). De middelgrote en kleine gemeenten stellen signifi-

cant vaker dan de G4 en de G32 dat er onvoldoende contact is 

tussen de gemeentelijke afdelingen.

het gemeentefonds en 16% benut middelen uit het re-integratie-

fonds (zie figuur 20). Ook noemen gemeenten andere budgetten 

waaronder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) middelen, 

budget Sociaal Domein en een apart budget voor inburgering 

en experimentsubsidie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW). (Zie figuur 19).

Figuur 19 Van welke budgetten maakt uw gemeente gebruik, ten 
bate van de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders? 
(n=197)*
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*  Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 1,8 antwoorden.

6.3 Meer inzicht in achtergrondkenmerken 
statushouders cruciaal voor slagen 
arbeidstoeleiding

Ten slotte vroegen wij wat er, naast bovengenoemde randvoor-

waarden, nodig is om de reguliere instrumenten voor arbeids-

markttoeleiding in te zetten voor statushouders. Wij gaven de 

gemeenten acht opties, en de mogelijkheid een ander antwoord 

in te vullen. De gemeenten gaven gemiddeld 5,1 antwoorden, 

wat erop duidt dat gemeenten de meeste antwoordopties als 

cruciaal zien. Toch zijn er enkele randvoorwaarden die er (iets) 

uit springen: ‘Inzicht in kenmerken van statushouders (oplei-

dingsniveau, werkervaring etc.)’ is door maar liefst 89% van de 

gemeenten genoemd. Daarna zijn ook ‘Nederlandse taalvaardig-

heid’ en ‘samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, oplei-

dingsinstituten, maatschappelijke instanties etc.’ door meer 

dan 80% van de gemeenten genoemd. Drie kwart (76%) noemt 

‘medewerking van potentiele werkgevers’ en 61% noemt ‘regie 

van de gemeenten op inburgering’ (zie tabel 5).
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Figuur 20 De arbeidsmarkttoeleiding van statushouders in onze 
gemeente is voor verbetering vatbaar.(n=176)  
 

Figuur 21 Vanwege de specifieke positie van statushouders zou 
er aanvullend beleid moeten zijn om deze groep naar 
arbeids/activering te leiden.(n=176)  
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7 Samenwerking

Voor arbeidsmarkttoeleiding werken gemeenten samen met 

andere partijen. We hebben aan gemeenten een aantal vragen 

voorgelegd over de samenwerking rondom arbeidsmarkttoelei-

ding van statushouders.

7.1 Werkgevers in zes op de tien gemeenten in 
beeld

Allereerst vroegen wij of de gemeenten contact hebben met 

werkgevers in de regio over arbeidsmarkttoeleiding van status-

houders. Zes op de tien gemeenten heeft hierover contact met 

werkgevers, en vier op de tien heeft geen contacten met werkge-

vers (zie figuur 22). De G4 hebben alle vier contacten met werk-

gevers, voor de G32 en middelgrote en kleine gemeenten geldt 

dit voor iets meer dan de helft (verschillen zijn niet significant). 

Desgevraagd lichten de gemeenten die contact hebben met 

werkgevers toe waarover zij contact hebben. Het vaakst gaat 

dit over stageplekken, werkervaringsplekken en vacatures. 

Gemeenten onderzoeken samen met werkgevers (of jobhunters) 

de mogelijkheid om statushouders richting werk te begeleiden:

“Wij willen bespreken met de werkgevers wat hun behoeftes 

zijn en dat koppelen aan de talenten van onze statushouders.” 

Middelgrote/kleine gemeente

“De mogelijkheden om statushouders in dienst te nemen of 

werkervaring op te laten doen.” 

G32

Daarbij plaatsen enkele gemeenten de kanttekening dat het 

contact hebben met werkgevers álle werkzoekenden betreft, niet 

specifiek statushouders:

“Inschakeling van werkzoekenden in het algemeen.  

Niet specifiek.” 

Middelgrote/kleine gemeente

Andere redenen voor contact met werkgevers, die door een 

enkele gemeente genoemd worden, zijn bijvoorbeeld taalstages, 

werkmogelijkheden voor anderstaligen, voorlichting van werkge-

vers en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Figuur 22 Hebt u contacten met werkgevers in de regio in het kader 
van de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders?  
(n = 176)

Ja 

Nee

7.2 VluchtelingenWerk en UAF zijn bekende 
samenwerkingspartners

Op het landelijke, regionale en gemeentelijke niveau zijn er 

maatschappelijke organisaties die zich (onder meer) bezighou-

den met arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. Zo biedt 

VluchtelingenWerk ondersteuning bij integratie en helpt vluch-

telingen bij het vinden van een baan. VluchtelingenWerk voerde 

bijvoorbeeld samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten 

UAF het project Startbaan uit, waarbinnen bijna 800 vluchtelin-

gen zijn begeleid naar werk. Dit project krijgt momenteel vervolg 

in het VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) project, 

waarvan het doel is dat 400 vrijwillige jobcoaches 1500 vluchte-

lingen voorbereiden op de arbeidsmarkt. We vroegen gemeenten 

in hoeverre zij bekend zijn met de activiteiten rondom arbeids-

markttoeleiding van VluchtelingenWerk. Bijna driekwart van de 

gemeenten (72%) is hiermee bekend en in iets minder dan de 

helft van de gemeenten (43%) worden statushouders rondom 

arbeidstoeleiding begeleid door VluchtelingenWerk. In evenveel 

gemeenten gebeurt dit niet (zie figuur 23 & 24).
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Figuur 26 Worden vluchtelingen in uw gemeente begeleid door het 
UAF? (n = 176)

Ja
Nee

Is onbekend

7.3 Ook met andere partijen wordt 
samengewerkt

We hebben vervolgens gemeenten een lijst voorgelegd met 

mogelijke andere partijen waarmee de gemeente contact heeft 

in het kader van de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. 

De meest genoemde partijen waar de gemeenten contact mee 

hebben, zijn onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en werk-

geversservicepunten (zie figuur 27). Enkele gemeenten die nog 

weinig contacten hebben, spreken de wens uit om dit uit te 

breiden.

“Te weinig. Het netwerk moet nog opgebouwd worden.”

G32

Figuur 27 Met welke overige partijen hebt u contact in het kader 
van de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders? 
(n=176) *

14%

15%

23%

30%

32%

67%

67%

72%

0% 50% 100%

Migrantenorganisaties /
zelforganisaties

IND

OndersteuningTeam
Asielzoekers en

Vergunninghouders (OTAV)

Anders, namelijk…

Uitzendbureaus

Werkgeversservicepunt

Welzijnsorganisaties

Onderwijsinstellingen

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 3,2 antwoorden.

Figuur 23 Bent u bekend met de werkzaamheden rondom arbeids-
markttoeleiding van VluchtelingenWerk? (n = 176)

Ja

Nee

Figuur 24 Worden vluchtelingen in uw gemeente begeleid door 
VluchtelingenWerk, rondom arbeidsmarkttoeleiding?  
(n = 176)

Ja
Nee

Is onbekend

Eerder zagen we dat gemeenten inschatten dat ongeveer 30% van 

de nieuwe statushouders bemiddelbaar is naar de arbeidsmarkt 

via (aanvullend) onderwijs/opleiding. Stichting voor Vluchteling-

Studenten UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij 

het realiseren van een passende maatschappelijke positie. UAF 

begeleidt vluchtelingen bij hun studie en bij het vinden van een 

baan die aansluit bij hun capaciteiten. Desgevraagd blijken bijna 

alle gemeenten (92%) bekend te zijn met de werkzaamheden van 

UAF. In 60% van de gemeenten worden statushouders begeleid 

door UAF. Een kwart van de gemeenten weet niet of UAF vluchte-

lingen in de gemeente begeleid (zie figuur 25 & 26).

Figuur 25 Bent u bekend met de werkzaamheden van het UAF? (n 
= 176)

Ja

Nee
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7.4 Gemeente hebben behoefte aan kennis over 
samenwerken met werkgevers

Tot slot vroegen we aan gemeenten of zij behoefte hebben aan 

kennis/informatie over de mogelijkheden om samen te werken 

met andere partijen ten behoeve van de arbeidsmarkttoeleiding 

van statushouders. De gemeenten hebben het vaakst behoefte 

aan informatie of kennis over samenwerking met werkgevers 

(65% van de gemeenten noemt dit). Daarnaast heeft ongeveer 

de helft behoefte aan informatie over samenwerking met 

UAF (51%) en VluchtelingenWerk (46%) (zie figuur 28). Enkele 

gemeenten noemen daarnaast de behoefte aan het uitwisselen 

van kennis tussen gemeenten:

“Andere gemeentes met state of the art aanpak om statushou-

ders z.s.m. te begeleiden naar betaald werk; best practices en 

lessons learned”. 

Middelgrote/kleine gemeente

Figuur 28 Hebt u behoefte aan kennis/informatie over de mogelijk-
heden om samen te werken met onderstaande partijen? 
(n=176)*

*  Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. 
Gemiddeld gaven respondenten 2,0 antwoorden.

19%

17%

46%

51%

65%

0%               20%             40%            60%  

Nee

Anders, namelijk over 
samenwerking met…

Ja, over samenwerking met
VluchtelingenWerk

Ja, over samenwerking met
UAF

Ja, over samenwerking met
werkgevers
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Gemeenten zijn zich er van bewust dat niet alle statushouders 

direct bemiddelbaar zijn richting de arbeidsmarkt. Een deel van 

hen zal in Nederland een (aanvullende) opleiding moeten volgen. 

Gemeenten verwachten veel van de inzet van duale trajecten, 

bijvoorbeeld Nederlands leren tijdens het volgen van de beroeps-

opleiding en/of werkervaring opdoen.

“De duale MBO-trajecten onder de ‘oude’ inburgering (2007) 

waren een groot succes!” 

middelgrote/kleine gemeente

 Tabel 6 Welke kansen ziet u voor de arbeidsmarkttoeleiding van 
statushouders? - Kansen weergegeven op volgorde van 
belangrijkheid, volgens de gemeenten. 

Benutten periode in AZC; 
starten met Nederlandse taal
 

Instrumenten voor integratie gelijk-
tijdig inzetten (i.p.v. volgtijdelijk) 
Samenwerking met werkgevers
Duale trajecten
Regie op inburgering bij de gemeente
Inzet taalaanbod door gemeente
(vanuit de Participatiewet)
 

Goede screening / informatie over
statushouders
Screening al in AZC, voor koppeling met
gemeente plaatsvindt
In spreidingsbeleid (huisvesting in gemeenten)
rekening houden met beschikbaarheid werk 
Aanbieden onderwijs

Proces van diplomawaardering versnellen
De module oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
in de verplichte inburgering
Versoepelen van voorwaarden waaronder asielzoekers 
mogen werken
Omscholing naar schaarsteberoepen 
Inzetten op ondernemerschap statushouders 
De participatieverklaring

Eerder zagen we dat veel gemeenten bezig zijn met het ontwik-

kelen van aanvullend beleid voor de arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders. Welke kansen en knelpunten zien zij hierbij?

8.1 Grootste kans: snel starten en gelijktijdige 
inzet instrumenten voor integratie

We hebben de gemeenten de vraag voorgelegd welke kansen 

zij zien voor de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. In 

een lijst konden de gemeenten een top 5 aankruisen. Het meest 

verwachten gemeenten van het benutten van de periode in het 

AZC, bijvoorbeeld voor het leren van de Nederlandse taal (zie 

tabel 6). Dit wordt het vaakst genoemd als kans: meer dan de 

helft van de gemeenten (52%) noemt dit.

“De lange tijd in het AZC niet verspillen. Daar kan de aanstaan-

de statushouder reeds starten met taal, oriëntatie op de sa-

menleving en de arbeidsmarkt, rechten en plichten, etc.”

G32

Geen tijd verloren laten gaan is ook de achtergrond van de 

tweede belangrijke kans die gemeenten noemen: Gemeenten 

willen instrumenten voor integratie gelijktijdig in plaats van volg-

tijdelijk in zetten:

“Tijdig beginnen. Zoveel mogelijk taal in combinatie werk. We-

ten wie naar je gemeente komt zodat je daarop kunt inzetten. 

Mensen moeten naast het leren van de taal ook direct aan de 

slag.” 

G32

Al eerder gaven we aan dat zes op de tien gemeenten contac-

ten heeft met werkgevers over de arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders. Maar volgens de gemeenten zouden (meer) 

werkgevers meer werk(ervarings)plaatsen moeten aanbieden 

aan statushouders. Gemeenten zien voor zichzelf een rol wegge-

legd om werkgevers hiertoe te motiveren. Deze kans staat op de 

derde plaats in de top vijf.

8  Kansen en knelpunten



28Vluchtelingen aan het werk

vijfde worden gezondheidsproblemen/trauma’s als knelpunt 

geïdentificeerd (36%). Een derde van de gemeenten noemt als 

knelpunt dat werkgevers weifelen om statushouders in dienst te 

nemen (33%).

Overige knelpunten die de gemeenten nog hebben toegevoegd 

aan onze lijst zijn het gegeven dat de gemeente geen invloed 

heeft op de keuze van het inburgeringstraject, de volgtijdelijk-

heid (eerst inburgeren, daarna pas werken) en verwachtingen 

van statushouders die niet altijd stroken met de werkelijkheid en 

mogelijkheden.

Tabel 7 Uit onderzoek blijken de onderstaande knelpunten een 
rol te (kunnen) spelen bij de arbeidsmarkttoeleiding 
van statushouders. Wat zijn volgens uw gemeente de 

belangrijkste knelpunten? (n=176) *

Knelpunten %

Gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid 89%

Langdurig inactief geweest (door vlucht, procedure, 
etc.)

45%

Gemeente heeft onvoldoende middelen voor 
begeleiding en ondersteuning

44%

Onvoldoende bekend met de Nederlandse 
arbeidsmarkt

38%

Gezondheidsproblemen / trauma's 36%

Weifeling van werkgevers om statushouders aan te 
nemen

32%

Analfabetisme 30%

Onvoldoende werkgelegenheid 25%

Laag opleidingsniveau 24%

Gebrek aan arbeidsvaardigheden 22%

Onvoldoende zicht op kenmerken statushouders 
(opleiding, werkervaring, etc.)

19%

Gebrek aan sociale contacten 18%

Problemen omzetten werkervaring 15%

Geen werkervaring 11%

Problemen met omzetten diploma's 10%

Gebrek aan motivatie / statushouder weinig gericht 
op werk

9%

Discriminatie 3%

Er zijn geen knelpunten rondom de 
arbeidsmarkttoeleiding van deze groep

0%

Anders, namelijk 6%

* Respondenten konden meerdere, en maximaal 5, antwoorden geven op deze 
vraag. Gemiddeld gaven respondenten 4,8 antwoorden.

De inzet van duale trajecten staat op de vierde plaats. En de top 

5 van grootste kansen die gemeenten zien voor een succesvolle 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders sluit af met de wens 

van gemeenten om regie te kunnen voeren op de inburgering.

“Als de gemeente weer sturing geeft op de inburgering, kun-

nen we het traject integraal en van begin tot eind begeleiden.” 

G32

Van een gemeentelijke regie op de inburgering verwachten 

gemeenten dat zij beter in staat zijn om statushouders te onder-

steunen in de volle breedte van hun integratieproces. Gemeenten 

krijgen in dat geval niet alleen inzicht in de vorderingen ten 

aanzien van de beheersing van de Nederlandse taal, maar 

kunnen hier dan ook op sturen door maatwerk en het combine-

ren van taalles met andere activiteiten gericht op integratie.

Tot slot, een aantal gemeenten benoemt expliciet dat wat hen 

betreft alle door hen aangekruiste opties (even) belangrijk zijn.

“Dit is geen top 5. Mijns inziens moeten de vijf onderdelen al-

lemaal opgepakt worden”. 

G32 + middelgrote/kleine gemeente

8.2 Grootste knelpunt: gebrek aan Nederlandse 
taalvaardigheid

We vroegen aan de gemeenten om uit een lijst met uit onder-

zoek afkomstige knelpunten er maximaal vijf te identifice-

ren die volgens hen de belangrijkste zijn als het gaat om de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders. Gemiddeld gaven de 

gemeenten 4,9 antwoorden.

Bijna alle gemeenten (89%) noemen het gebrek aan Nederlandse 

taalvaardigheid als een belangrijk knelpunt. Het niveau is tijdens, 

maar ook na de inburgering, volgens gemeenten niet voldoende 

om betaald werk te vinden. Daarmee staat dit knelpunt op grote 

afstand van andere knelpunten, die in veel mindere mate worden 

genoemd (zie tabel 7). 

De overige knelpunten hebben niet alleen te maken met kenmer-

ken van statushouders zelf, maar hebben ook betrekking op 

de context van de opvang, de arbeidsmarkt en middelen voor 

arbeidsmarkttoeleiding. Ongeveer de helft van de gemeenten 

(45%) noemt het gegeven dat statushouders langdurig inactief 

zijn geweest als belangrijk knelpunt en 44% noemt dat de 

gemeente onvoldoende middelen heeft om statushouders goed 

te begeleiden en ondersteunen. Bijna vier op de tien gemeen-

ten (38%) vindt de onbekendheid van statushouders met de 

Nederlandse arbeidsmarkt een belangrijke belemmering en als 
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9 Opgave en uitdagingen in 
gemeenten

Uit de antwoorden op de vragen over knelpunten bij de arbeids-

markttoeleiding van statushouders blijkt dat gemeenten ruimte 

zien voor verbetering. We vroegen aan gemeenten wat zij kunnen 

doen om de arbeidsmarkttoeleiding te verbeteren en wat zij voor 

zichzelf als grootste opgave zien voor de komende tijd.

9.1 Gemeenten willen sneller starten met 
integratie van statushouders

We hebben aan de gemeenten de (open) vraag voorgelegd wat de 

eigen gemeente zou kunnen doen om de arbeidsmarkttoeleiding 

van statushouders te verbeteren. Verreweg het vaakst genoemd 

is dat in de eigen gemeente sneller moet worden gestart met 

duale of gelijk oplopende trajecten, bijvoorbeeld inburgering en 

vrijwillige inzet, of stage, inburgering en werk, etc.

“Inzetten op een geïntegreerd integratie-programma, inburge-

ring en integratie niet los van elkaar zien.” 

G32

“Inburgering, integratie en re-integratie zo snel als kan parallel 

aan elkaar inzetten.” 

G32+middelgrote/kleine gemeente

Daarnaast zeggen gemeenten dat de eigen gemeente meer of 

beter moet samenwerken of afstemmen met ketenpartners: 

onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen, werkgevers, etc.

“Het proces goed inrichten en werkgevers en welzijnsorgani-

saties bij dit proces betrekken”.

 Middelgrote/kleine gemeente

Sommigen voegen hier aan toe dat dit vereist dat de deskundig-

heid met betrekking tot statushouders in de eigen organisatie 

moet toenemen en/of dat er zwaarder (met meer middelen) op 

arbeidsmarkttoeleiding van deze groep moet worden ingezet.

Eén respondent vertelt zelf het goede voorbeeld te willen geven:

“We zetten onszelf ook in de etalage door statushouders op 

ervaringsplaatsen te zetten in het gemeentehuis.” 

Middelgrote/kleine gemeente

Een klein aantal invullers zegt dat de eigen gemeente niets 

kan doen om de arbeidsmarkttoeleiding van statushouders te 

vergroten. Enerzijds omdat men vindt dat er geen grondslag is in 

het beleid om iets extra’s te doen voor statushouders; anderzijds 

omdat men “alles doet wat binnen onze zeer schaarse middelen 

mogelijk is”.

9.2 Grootste uitdaging volgens gemeenten is de 
beschikbaarheid van geschikte banen

We vroegen, middels een open vraag, aan de gemeenten wat 

volgens hen de grootste uitdaging is in de komende jaren op het 

gebied van de arbeidsmarkttoeleiding van de nieuwe groepen 

statushouders. De meest genoemde uitdaging is of er daad-

werkelijk voldoende geschikte banen voor statushouders zijn, of 

gecreëerd kunnen worden. Volgens sommigen zijn er gewoon-

weg niet genoeg banen.

“Krapte op de huidige arbeidsmarkt. Groepen nieuwkomers 

die daardoor jarenlang niet aan de slag komen”. 

Middelgrote/kleine gemeente

Naast het te geringe aantal banen, zien zij ook een uitdaging in 

het matchen van vraag en aanbod. Een grote uitdaging ligt in 

het ondersteunen van statushouders bij het leren van voldoende 

Nederlands om zich daadwerkelijk op de arbeidsmarkt te kunnen 

manifesteren.

“Uitdaging is om de statushouders in korte tijd de Nederland-

se taal machtig te maken, om daarmee zo snel mogelijk plaat-

sing op betaald werk mogelijk te maken”. 

Middelgrote/kleine gemeente
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Daarnaast vormt het motiveren of ‘overhalen’ van werkgevers 

om statushouders een werk(ervarings)plaats aan te bieden een 

uitdaging voor gemeenten.

“Werkgevers bereid vinden om de statushouders een dienst-

verband aan te bieden, eventueel met hulp van de gemeente”.

 Middelgrote/kleine gemeente

Een enkeling noemt ook het draagvlak onder de lokale bevolking 

als uitdaging:

“Het is een politiek gevoelig onderwerp waarom er voor (in de 

beeldvorming) statushouders ‘meer’ zou worden gedaan dan 

voor overige uitkeringsgerechtigden”. 

Middelgrote/kleine gemeente

Een flink aantal gemeenten noemt tot slot de beperkte financiële 

middelen, die zij in (kunnen) zetten voor arbeidsmarkttoeleiding 

van statushouders als grootste uitdaging, vaak in combinatie 

met de notie dat de aantallen statushouders in de gemeente snel 

zijn toegenomen.

9.3 Gemeenten hebben behoefte aan uitwisselen 
van best practices

We hebben aan de gemeenten de open vraag gesteld op welke 

onderwerpen zij een kennisbehoefte hebben. Hier noemen de 

gemeenten het vaakst dat ze behoefte hebben aan het uitwis-

selen (met andere gemeenten) van goede voorbeelden of best 

practices op het gebied van arbeidstoeleiding van statushouders.

“Uitwisseling over best practices: Wat werkt wel?” 

Middelgrote/kleine gemeente

“Kennis omtrent aanpak in andere gemeenten in Nederland 

waar succes is geboekt, of waar het juist fout is gegaan, zodat 

wij weten wat wij wel of niet moeten doen.” 

Middelgrote/kleine gemeente)
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10 Conclusies en 
aanbevelingen voor 
gemeenten

10.1 Conclusies

Door recente brandhaarden in conflictgebieden is het aantal 

personen dat in Nederland asiel zoekt, flink gestegen. In 2015 

vroegen 60.000 vluchtelingen asiel aan in Nederland.8 Veel asiel-

zoekers krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Behalve een 

woning, moeten deze ‘statushouders’ ook in brede zin op zoek 

naar een plaats in de samenleving. De roep om snel te starten 

met dit integratieproces klinkt steeds luider. Hierbij wordt de 

nadruk gelegd op het zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig 

kunnen meedoen en een bijdrage kunnen leveren aan de samen-

leving, waarbij opleiding en werk de hoogste prioriteit hebben.9 

(Betaald) werk wordt gezien als hét middel voor een succesvolle 

integratie. Uit het verleden weten we dat het voor vluchtelingen 

niet altijd makkelijk is om een betaalde baan te vinden. Van de 

sinds de jaren negentig gearriveerde vluchtelingen heeft 46% 

een baan, waarbij een derde werk heeft voor minder dan twaalf 

uur per week.10

Gemeenten zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor 

ondersteuning van statushouders bij het vinden van een plaats 

op de arbeidsmarkt. Kennisplatform Integratie & Samenleving 

en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online-en-

quête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeids-

markttoeleiding van statushouders en wat gemeenten zien als 

kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen. De 

respons op de enquête is representatief, waardoor we uitspra-

ken kunnen doen voor alle Nederlandse gemeenten.

Hoewel op dit moment een derde van de gemeenten pas start 

met arbeidstoeleiding als de verplichte inburgering is afgerond, 

onderschrijven gemeenten het belang om zo vroeg mogelijk 

te beginnen met activiteiten gericht op integratie. Als grootste 

kansen hiervoor zien zij het benutten van de periode in het AZC 

8  IND BIC, 2016: 4.

9  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2016). Kamerbrief 
Aanbieding Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom, 28 april.

10  VluchtelingenWerk Nederland (2014) VluchtelingenWerk Integratie Barometer 
2014. Een onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland.

en het gelijktijdig (i.p.v. volgtijdelijk) inzetten van instrumenten 

voor integratie, zoals taalverwerving, vrijwilligerswerk en werk. 

Gemeenten willen snel aan de slag om statushouders aan het 

werk te helpen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Op dit 

moment is meer dan de helft van de gemeenten bezig met het 

opstellen van aanvullend beleid om statushouders richting werk 

te begeleiden, vaak binnen een breder plan voor de integratie van 

statushouders.

Een succesvolle arbeidstoeleiding hangt nauw samen met 

verschillende factoren, waaronder de achtergrond van de 

vluchteling, kenmerken van de (regionale) arbeidsmarkt en de 

inrichting van de ondersteuningsstructuur. Gemeenten geven 

aan dat er voldoende politiek draagvlak aanwezig is om status-

houders richting werk te begeleiden. Volgens gemeenten is het 

grootste knelpunt bij arbeidsmarkttoeleiding van statushouders 

hun beperkte Nederlandse taalvaardigheid. Gemeenten hebben 

zorgen dat statushouders tijdens, maar ook na de afronding van 

de verplichte inburgering niet goed genoeg Nederlands spreken 

om een goede kans te maken op betaald werk. Gemeenten 

willen hun contacten met werkgevers over arbeidstoeleiding 

van statushouders intensiveren, zodat er meer werk(ervarings)

plaatsen beschikbaar komen. Dat is nodig, omdat volgens veel 

gemeenten er op dit moment te weinig passend werk is in de 

regio.

Maar arbeidstoeleiding van statushouders is meer dan het 

matchen van vraag en aanbod! Gemeenten schatten dat maar 

10% van de statushouders direct bemiddelbaar is naar werk. 

Voor de overige 90% zien gemeenten alternatieve integratierou-

tes: zo’n 30% kan door het volgen van een opleiding bemiddel-

baar worden en eenzelfde percentage kan volgens gemeenten 

via activeringsactiviteiten worden toegeleid naar de arbeids-

markt. En tot slot is 30% van de statushouders niet bemiddelbaar, 

volgens schatting van de gemeenten. Voor deze statushouders 

is het nodig om in te zetten op andere vormen van participatie. 

Gemeenten lijken zich er in toenemende mate van bewust te zijn 

dat integratie van statushouders in de gemeente een intensieve, 

integrale aanpak vergt. Gemeenten werken hiervoor samen met 
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2. Werk intensief samen met werkgevers om werk(erva-

rings)plaatsen te creëren 

 

Zes op de tien gemeenten onderhoudt al contacten met 

werkgevers voor de arbeidstoeleiding van statushouders. 

In die contacten bemerken gemeenten weifeling bij werk-

gevers om statushouders een werk(ervarings)plaats aan 

te bieden. Ga met werkgevers in gesprek en inventariseer 

wat zij nodig hebben om statushouders werk te bieden. 

Creëer experimenteerruimte, zodat bedrijven ervaringen 

kunnen opdoen met de inzet van statushouders en facili-

teer uitwisseling van deze ervaringen tussen bedrijven, en 

tussen bedrijven en klantmanagers.

3. Beschouw het leren van de Nederlandse taal als onder-

deel van het arbeidstoeleidingtraject 

 

Statushouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

inburgering, waaronder het leren van de Nederlandse 

taal. Gemeenten constateren dat de beheersing van de 

Nederlandse taal tijdens, maar ook na afronding van de 

verplichte inburgering vaak niet voldoende blijkt voor 

succesvolle arbeidstoeleiding. Laat het (in een praktische 

setting) opdoen van de Nederlandse taal onderdeel zijn 

van het arbeidsmarkttoeleidingtraject: waarbij statushou-

ders bijvoorbeeld Nederlands leren tijdens een opleiding, 

maar ook tijdens stages of in werkervaringsplaatsen. 

Gemeenten kunnen – mede ter inspiratie voor samenwer-

kingspartners – zelf het goede voorbeeld geven door in 

de eigen organisatie plaatsen te creëren waarin status-

houders in aanraking komen met de Nederlandse taal en 

met de arbeidsmarkt.

4. Maak gebruik van goede ervaringen in andere gemeen-

ten 

 

Veel gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van 

plannen voor de arbeidstoeleiding van statushouders. 

Hoewel de lokale context vraagt om een lokaal plan van 

aanpak, valt er veel winst te behalen door ervaringen – 

zowel succesvolle als minder geslaagde – uit te wisselen 

met andere gemeenten.  Hiervoor kunnen gemeenten 

gebruikmaken van de ondersteuningsstructuur van het 

OndersteuningTeam Asielzoekers en Vergunninghouders 

(OTAV), de website werkwijzervluchtelingen van de SER, 

waarop informatie over (arbeids)participatie gebundeld 

staat, en Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

organisaties zoals VluchtelingenWerk, Stichting voor Vluchteling-

Studenten UAF, onderwijsinstellingen en werkgevers. Zoals 

gezegd, is meer dan de helft van de gemeenten bezig met het 

ontwikkelen van aanvullend beleid voor statushouders, waarbij 

arbeidsmarkttoeleiding vaak onderdeel is van een breder inte-

gratieplan. Daarbij verwachten gemeenten veel van zoge-

noemde duale trajecten: het gelijktijdig inzetten van bijvoorbeeld 

inburgering en vrijwilligerswerk of opleiding en werk. De wens 

van driekwart van de gemeenten om regie op de inburgering 

te kunnen voeren, kan in dit licht worden begrepen: gemeenten 

willen kunnen beschikken over alle informatie die relevant is voor 

de arbeidstoeleiding van statushouders, waaronder (de vorderin-

gen op het gebied van) de beheersing van het Nederlands, en 

ze willen hier ook op kunnen sturen. Hoewel maar de helft van 

de gemeenten de resultaten van de arbeidsmarkttoeleiding van 

statushouders monitort, vinden nagenoeg alle gemeenten dat 

dit belangrijk is.

10.2 Aanbevelingen voor gemeenten

Op basis van de uitkomsten van de enquête doen wij de volgende 

aanbevelingen aan gemeenten:

1. Snel schakelen voor direct bemiddelbare statushouders 

én ontwikkelen infrastructuur voor andere integratie-

routes 

 

Volgens gemeenten is ongeveer één op de tien status-

houders direct bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt. Voor 

deze groep is het zaak dat directe arbeidsbemiddeling 

snel op gang komt. Voor de overige statushouders is 

arbeidstoeleiding na het volgen van een (aanvullende) 

opleiding of activeringsactiviteiten mogelijk, hoewel 

volgens gemeenten ongeveer drie op de tien statushou-

ders niet bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt. Het 

proces van integratie, (waaronder de toeleiding naar 

werk) vereist intensieve en langdurige inspanningen, 

niet alleen van de gemeenten, in de eerste plaats van 

statushouders en verder van maatschappelijke organisa-

ties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Identificeer per 

integratieroute de belangrijkste stakeholders en ontwikkel 

samen een (gemeentelijke) infrastructuur waarin instru-

menten voor arbeidstoeleiding voor álle statushouders 

tijdig en optimaal kunnen worden ingezet. Een randvoor-

waarde hierbij is dat belangrijke kenmerken zoals oplei-

ding, werkervaring, beroep et cetera zo vroeg mogelijk in 

kaart gebracht zijn. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/otav
http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/
http://www.kis.nl/
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Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onder-

zoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten 

over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 

Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen 

en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een 

antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamen-

tele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele 

samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.
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