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Voorwoord 
 

Vanaf het moment van start van mijn functie in 
november 2016 heb ik gekeken of er een nulmeting 
kon plaats vinden. Dat bleek lastig te zijn om allerlei 
redenen. Dit jaar heb ik voor de vakantie een 
tweede poging gedaan om via het rondsturen van 
een Excel-bestand die meting te doen. Dit bleek te 
werken. Het Excel-bestand is een manier om zicht 
te krijgen op de doelgroep in de gemeente qua 
aantal, geslacht, land van herkomst en welk inte- 
gratie en participatie traject voor hen is uit gezet 
en ook in welk traject ze zitten. Het dient als “praat 
stuk” voor mij met gemeenten. Maar het kan ook 
door hun zelf gebruikt worden om in gesprek te 
gaan met hun bestuurders en/of leidinggevenden. 
Na de zomer zijn er afspraken gemaakt met alle 
gemeenten. Doel van deze afspraken was twee- 
ledig. Aan de ene kant bespreking van het Excel- 
bestand aan de andere kant om te horen hoe 
gemeente omgaan met kansrijke koppeling, warme 
overdracht, Integratie en Participatie vanaf dag 1 en 

duale trajecten en of daar verandering heeft plaats- 
gevonden de afgelopen twee jaar. 
 
In hoofdstuk 1 wordt een schets van de 
arbeidsmarktregio Groningen gegeven. De 
hoofdstukken 2 t/m 5 geven inzicht in een aantal 
thema’s ten aanzien van de screening en 
matching van statushouders. In hoofdstuk 6 is een 
overzicht gegeven van alle projecten die er zijn 
opgezet in de arbeidsmarktregio, wordt een beeld 
geschetst van de bijeenkomsten die georganiseerd 
zijn voor de regio en de bijeenkomsten waaraan 
deelgenomen is het afgelopen jaar en worden een 
aantal kerncijfers verder uitgediept.  

Groningen, 20 december 2018 
Ingrid Veldscholten 
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RESULTATEN 
 

•  Nut en noodzaak om met statushouders aan de slag te gaan duidelijk 
•  Gemeenten nemen verantwoordelijk voor de groep 
•  Steeds vaker worden specialisten aangesteld binnen Werkpleinen 

 

 

CONTACT 
Ingrid Veldscholten 
regiocoördinator 
06 14 36 03 96 
ingridveldscholten@gmail.com 

 

 

PROJECT STATUSHOUDERS 
Vergunninghouders koppelen aan de regio met de beste kans op werk of opleiding én participatie vanaf dag 
één na vergunningverlening. 

 

 

 
  



Hoofdstuk 1 

De arbeidsmarktregio 
De afgelopen twee jaar is het besef en de zorg 
om statushouders sneller te laten integreren en 
participeren, echt doorgedrongen in de 
arbeidsmarktregio Groningen. Alle gemeenten 
zijn zich hiervan bewust en hebben er beleid op 
gemaakt. De herindeling van gemeenten in onze 
arbeidsmarktregio heeft er wel toe geleid dat 
daardoor enige vertraging heeft plaatsgevonden 
bij de zeven gemeenten die moesten 
herindelen. 

In de arbeidsmarktregio Groningen zijn er sinds 
2015 ruim 4500 statushouders gehuisvest. 
Daarvan zijn 3342 statushouders (74 %) in beeld 
bij gemeenten. Van deze 3342 statushouders, is 
78% uitkeringsafhankelijk. 92% van deze 
uitkeringsafhankelijke statushouders is 
inburgeringsplichtig.  

Van de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
heeft op dit moment 75% de regie op de 
inburgering op zich genomen. De manier 
waarop ze daar invulling aan geven verschilt; 
van het organiseren van ketenpartner 
overleggen tot het aanstellen van specialisten.   

Zo heeft de gemeente Groningen op 10 
december een coördinatiepunt geopend “Thuis 
in 050”. Een fysieke plek waar een 
multidisciplinair team de begeleiding van 
statushouders op zich neemt. Het zou goed zijn 
als er binnen de regio een eenduidige aanpak 
van statushouders komt waarbij er wel 
voldoende ruimte is voor lokale initiatieven. 

 

 

 
Er is wel een groot verschil tussen de 
gemeenten te zien als het gaat om het 
stimuleren en toestaan van het volgen van een 
opleiding gedurende de inburgering. 40 % 
stimuleert dat het actief, terwijl bij 10 % van de 
gemeenten statushouders boven de 27 geen 
opleiding mogen volgen. Het voorbereiden op 
en het volgen van een opleiding in het Hoger 
Onderwijs (met behoud van uitkering) wordt 
door 40 % niet toegestaan.  

Deze willekeur leidt tot ongelijke kansen voor 
statushouders. Regionale afstemming ten 
aanzien van het scholingsaanbod zou dat 
kunnen voorkomen. Ditzelfde geld voor de 
reiskostenvergoeding, die ook door de ene 
gemeente wel en de andere gemeente niet 
wordt vergoed. 

Wat daarnaast opvalt is het grote aantal 
initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen 
opleidingen, bedrijfsleven en overheid. Zo’n 46 
projecten zijn er de afgelopen jaren opgestart 
voor statushouders. Dit grote aanbod geeft de 
betrokkenheid in de regio weer.   
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Schets van de regio 

  



Hoofdstuk 2 

Kansrijke koppeling 
Stand van zaken 
75% van de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Groningen geven aan dat zij niet merken dat er 
sprake is van kansrijke koppeling vanuit het COA. 
Volgens meer dan de helft van de gemeenten zou 
dit proces kunnen worden verbeterd, onder andere 
door de koppeling van statushouders beter te laten 
aansluiten op de regionale situatie en arbeids- 
markt. 

Aanbevelingen 
• Contact tussen casemanagers COA en regio 

coördinator Statushouders blijft waardevol. 
Twee keer per jaar zou overleg aan te raden zijn. • 

Visie 
Ook al wordt er niet direct iets gemerkt over een 
verbetering op het gebied van de kansrijke koppe- 
ling het blijft belangrijk om een aantal keren per 
jaar overleg te hebben met casemanagers van het 
COA om de kansen en knelpunten in de regio te 
bespreken. Op basis daarvan zal ook input aan het 
projectbureau Divosa moeten worden geleverd 
zodat het proces van kansrijk koppelen verbeterd 
kan worden. 
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Hoofdstuk 3 

Integratie 
vanaf dag 

en participatie 
één 

Stand van zaken 
Bijna 80% van de gemeenten geeft aan de inhoud 
van de programma’s die het COA geeft op het 
AZC te kennen. Bijna alle gemeenten voelen zich 
verantwoordelijk voor de inburgering vanaf het 
moment van huisvesting in de gemeente, slechts 
1 gemeente geeft aan al vanaf koppeling naar de 
gemeente deze verantwoordelijkheid te voelen. 
Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan dat 
dit moment (verantwoordelijk vanaf het moment 
van huisvesting) vervroegd is in de afgelopen 2 jaar. 
Ongeveer 1/3 van de gemeenten is actief op het 
AZC, onder andere door het voeren van gesprek- 
ken op het AZC. Een klein aantal gemeenten zien 
hier nog een ontwikkeling in. De meest genoemde 
reden dat de gemeente niet actief is op het AZC, is 
dat het AZC te ver weg is en dat de statushouders 
van te veel verschillende AZC afkomstig zijn. 

Visie 
Goed om te zien dat alle gemeenten zich verant- 
woordelijk (zijn gaan) voelen voor de inburgering 
van af het moment van huisvesting. Ook goed dat 
gemeenten overwegen om al actief te zijn op het 
AZC. Vanwege de afstand naar de AZC is het voor 
de meeste gemeenten geen haalbare kaart om al 
op het AZC contacten te leggen. Wel zou het mooi 
zijn als op alle AZC voorlichting wordt gegeven 
over de P-wet. Dit zou landelijk geregeld moeten 
worden 

Aanbevelingen 
• Het is goed dat de AZC  op de hoogte zijn van 

wat er bij de gemeenten wordt aangeboden. 
Belangrijk is dat er op het AZC een realistisch 
beeld gegeven wordt ten aanzien van 
opleidingsmogelijkheden en kansen op de 
arbeidsmarkt. 

• 

Leer-werk traject Noorderhuizen 
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Hoofdstuk 4 

Warme overdracht en 
doorlopende leerlijn 
Stand van zaken 
Ruim 80% van de gemeenten in de arbeidsmarkt- 
regio Groningen geven aan dat er overdracht van 
gegevens is over de activiteiten in de COA-periode 
van het COA aan de gemeente. Volgens een groot 
deel van de gemeenten is deze overdracht via TVS, 
soms is dit ook nog telefonisch. Driekwart van de 
gemeenten geeft aan dat hun klantmanagers 
beschikking hebben over de gegevens in TVS (het 
klantprofiel), maar slecht de helft van de gemeen- 
ten heeft dit geborgd in de reguliere processen. 
Driekwart van de gemeenten geeft aan dat de 
gegevens in het klantprofiel in TVS onvoldoende zijn 
ingevuld. De informatie wordt door ongeveer de 
helft van de gemeenten als waardevol gezien, maar 
volgens de gemeenten is de informatie te summier. 

Visie 
COA dient ervoor te zorgen dat de profielen 
consequent en volledig gevuld worden. Divosa 
dient ervoor te zorgen dat de profielen opgehaald 
worden niet alleen binnen de afdelingen huis-
vesting maar ook binnen de afdelingen/ 
uitvoeringsorganisaties actief op het gebied van 
integratie en participatie. Dit zal blijvend een 
bespreekpunt moeten zijn. Ook dienen wij ervoor 
te zorgen dat dit geborgd gaat worden in  
het reguliere proces 
Aanbevelingen 
• Het TVS zal beter ingevuld moeten worden  

Door de casemanagers van het COA. 
Regiocoördinatoren moeten zorg dragen voor 
borging in het reguliere proces. 
Blijvend aandachtspunt bij gesprekken met 
gemeenten. 

• 

• 
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Hoofdstuk 5 

Integrale trajecten 
Stand van zaken 
Ruim 80% van de gemeenten voeren regie op de 
inburgering. Deze regie loopt van een advies-
functie over inburgering tot actieve begeleiding bij 
de inburgering en coaching naar werk. Hier zijn 
nog grote verschillen te zien in de regio. Ongeveer 
40% van de gemeenten geeft aan een 
screeningsinstrument te gebruiken (o.a. de PPS-V 
en het TDC). Vrijwel alle gemeenten organiseren 
daarnaast nog andere activiteiten t.a.v. 
bemiddeling naar werk, zoals taalstages, een 
carrousel, speciale maatwerk-trajecten, etc. Ten 
aanzien van het faciliteren van de combinatie 
inburgering en beroepsopleiding zien we grote 
verschillen in de regio: 40% van de gemeenten 
stimuleren het actief, 30% geeft aan dat het mag 
wanneer de statushouder daarom vraag (ongeacht 
de leeftijd van de statushouder), 20% van de 
gemeenten geeft statushouders onder de 30 jaar 
toestemming en een andere 10% geeft geen 
toestemming voor inburgering in combinatie met 
een beroepsopleiding. De rest heeft hier nog niet 
mee te maken gehad. 80% van de gemeenten 
geeft aan dat zij hier knelpunten bij ervaren. Deze 
knelpunten hebben betrekken op het feit dat de 
studiefinanciering lager is dan de uitkering en dat 
statushouders vaak onrealistische verwachtingen 
hebben t.a.v. het volgen van een opleiding. Ruim 
60% van de gemeenten geeft aan (voorbereiding 
op) studie in het Hoger onderwijs met behoud 
van uitkering toe te staan. De meeste gemeenten 
hebben hier echter nog weinig ervaring mee. Meer 
dan de helft van de gemeenten heeft een samen- 
werking met het UAF. Op de vraag of de gemeente 
bekend is met de ondersteuningsmogelijkheden 
van sleutelfiguren gezondheid, geeft de helft van 
de gemeenten aan dat ze daar niet bekend mee 
zijn. Er is daarom door slechts een klein deel van 
de gemeenten contact gelegd met deze sleutel- 

figuren. Alle gemeenten geven aan ook nareizigers 
begeleiding naar werk of scholing te bieden; deze 
begeleiding gaat volgens dezelfde procedure als bij 
de referent. 

Visie 
Alle gemeenten vinden het belangrijk om de regie 
over de inburgering weer in te krijgen. Ook geven 
ze aan om dit steviger in te zetten. Men is nu nog  
in afwachting van de financiële middelen die  
beschikbaar komen bij de wetswijziging. Pas als  
dat duidelijk is kan men de organisatie omtrent de  
regie gaan inrichten. 

Opvallende zaken 
O.a. de gemeente WPDA, Noordenveld en 
Oldambt hebben een groot aantal van de 
inburgeraars op een duaal traject. Daarnaast zitten 
veel inburgeraars nog niet in een duaal traject 
omdat ze nog in een coachingstraject zitten om te 
bepalen welk traject voor hen het beste is. 

Aanbevelingen 
• Zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat de 

wetswijziging voor gemeenten gaat betekenen 
in financiële en inhoudelijke zin. 
Regionaal afstemmen van beleid t.a.v. opleiden 
van statushouders. 
Inzetten en aanstellen van sleutelfiguren binnen 
de gemeente is aan te raden. 
Extra aandacht voor die gemeenten die relatief 
veel Eritreeërs hebben. 

• 

• 

• 
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Hoofdstuk 6 

Overige 
 
 
Projecten voor statushouders 
In de arbeidsmarktregio Groningen hebben we 
46 projecten (gericht op statushouders) in kaart 
gebracht. 28 van deze projecten zijn gericht op 
integratie en participatie, 3 van de projecten zijn 
gericht op het opstarten van een eigen onder-
neming en 15 projecten zijn gericht op ontwikkeling 
(o.a. taalverwerving) of opleiding. Ruim de helft van 
de projecten (29) zijn beschikbaar voor de gehele 
arbeidsmarktregio Groningen, de rest is gericht op 
specifieke subregio’s. De projecten zelf zijn zeer 
divers: er zijn projecten voor opleiden in de bouw 
of techniek, in de zorg of ICT; er zijn projecten 
gericht op het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt; projecten specifiek voor bepaalde 
doelgroepen/nationaliteiten; projecten gericht op 
begeleiders van statushouders (i.p.v. de doelgroep 
zelf). Er is veel diversiteit zichtbaar in de projecten 
qua tijdsduur, kosten, groepsgrootte en verwacht 
resultaat, maar de gezamenlijke deler is dat alle 
projecten gericht zijn op de verbetering van de 
maatschappelijke positie van statushouders in de 
regio. 

 
 
 

Visie  
Er zijn wel veel projecten opgestart maar ze zijn 
lang niet allemaal succesvol qua aantal deelnemers 
laat staan qua uitstroom naar werk. Dat laatste is 
ook niet altijd direct het doel. Monitoring van die 
projecten regionaal is van groot belang om knel- 
punten en succesfactoren op te halen en te delen. 

• Regionale coördinatie en monitoring van deze 
projecten is noodzakelijk om succesfactoren en 
knelpunten te achterhalen. 
Naast regievoerders gemeenten, klantmanagers, 
accountmanagers van werkgevers 
dienstverlening zal er een vertegenwoordiging 
vanuit het onderwijs moeten zijn. 

• 

Leerbouwen.nl 
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Aanbevelingen 

 



 
 
 
Regionale bijeenkomsten 
In 2018 zijn er 6 regionale bijeenkomsten 
georganiseerd: 

Visie  
Het wordt als zeer waardevol geacht om regionale 
bijeenkomsten te organiseren. Naast uitwisseling 
van informatie hoe gemeenten deze groep oppakt 
komt er iedere keer een ander thema aan de orde. 
Gemiddeld komen er zo’n 35 personen naar die 
bijeenkomsten. Kennisvergroting en kennisdeling is 
een belangrijke regionale taak. 

6 februari Aanpak Statushouders door 
gemeente Noordenveld en Gemeente 
Haren, Presentatie door en kennis- 
making met COA 
Presentatie door 
Blik op werk 
Keurmerk 
Aanpak Statushouders door 
Gemeente Assen, Drentsche Aa en 
Hunze, Presentatie en kennismaking 
met ROC’s inburgeringsaanbieders. 
Tijdens die sessie zijn de inburgerings- 
aanbieders en de gemeenten dichter 
bij elkaar komen te staan en kunnen 
ze elkaar beter en sneller weten te 
vinden. 
Aanpak Statushouders door 
gemeente Midden Groningen, 
Presentatie Gezondheidscoördinator 
OTAV 

28 maart 

• 4 keer per jaar regionale bijeenkomsten 
organiseren. 
Kennisdeling en kennisvergroting moet expliciet 
onderdeel zijn van deze bijeenkomsten. 
Daar waar gewenst en/nodig sub-regionale 
bijeenkomsten initiëren. 

8 juni 
• 

• 

26 juni 

11 september Aanpak Statushouders door DAL 
gemeenten (Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum), Presentatie Alfacollege, 
Noorderpoort, Hanzehogeschool, UAF 

30 oktober Aanpak Statushouders door 
gemeente Groningen, Presentatie 
twee uitzendorganisaties en 
integratiebedrijf Status BV 

Werkfestival op 31 oktober 
Op 24 september heb ik een bijeenkomst georganiseerd 
voor gemeenten met als thema statushouders naar 
werkfestival. Tips en adviezen zijn daarna rondgestuurd. 

Werk in Zicht #samenwerkenloont 
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AMANUEL BIJ NOORDERHUIZEN 
“Mijn droom is een baan te vinden en zelfstandig te zijn.” 
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74% VAN DE 
GEHUISVESTE 
STATUSHOUDERS 
IS IN BEELD BIJ DE 
GEMEENTE 

 

 

 

KENNIS DELEN EN KENNIS MAKEN 
TIJDENSREGIOBIJEENKOMSTEN 

 

 



Inzet op integratie en participatie Statushouders binnen Werk in Zicht, 
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe 

 NOORD 

4538 STATUS HOUDERS 
AAL 

OOST 3342 IN BEELD BIJ GEMEENTE 
NOORD-DRENTHE 

PROCESAANPAK 
GEMEENTEN 

Specialist 
aangesteld 

Klant- en 
accountmanager 
aparte functies 

Ketenpartner- 
overleg intern 

Regie 
belegd 

Ketenpartner- 
overleg extern 

AANPAK VAN PROFIEL NAAR ZELFREDZAAMHEID 
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WAT HEEFT DE 

STATUSHOUDER NODIG? 

 
WANNEER HEEFT DE 
STATUSHOUDER DAT 

NODIG? 

 
WIE KAN DE 

STATUSHOUDER DAAR BIJ 
HELPEN? 

 

      
    

          
VIER LEEFGEBIEDEN: 

LEVEN/LEREN/ 
WERKEN/GEZONDHEID 

 
TIJDLIJN 

 

 
ORGANISATIES OF 

PERSONEN KOPPELEN 

      
    

          
ONDERSTEUNEN WAAR 
NODIG, ZELFREDZAAM 

WAAR HET KAN 
 

BEPALEN WAT EERST 
MOET EN WAT TEGELIJK 

KAN 
 

 

 
(SUB)DOELEN AFSPREKEN 

 

 

50% 
NEE 33% 

 

78% 
NEE 11% 

 

50% 
NEE 17% 

 

61% 
NEE 17% 

 

56% 
NEE 17% 
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Gehuisvest vanaf 1 januari 2015  CENTRA 

 

2405 INGEBURGERINGSPLICHTIG 
 

 
725 UITKERINGSONAFHANKELIJK 

 

 
212 INGEBURGERD 

 

 

 

  

 

 



Feiten en cijfers over statushouders binnen Werk in Zicht, 
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe* 

FASE 
10 
891 
351 
32 
95 
110 
916 
2405 

Nog starten met inburgering 
Inburgering 
Inburgering + vrijwilligerswerk/taalstage/WEP/WOP 
Inburgering + betaalde baan 
Inburgering + (vak)opleiding 
Inburgering + zorg 
Anders/ onbekend 

15% 
1% 

HERKOMST 
1137 
571 
123 
4 
0 
61 
25 
40 
0 
250 
1131 
3342 

Syrië 
Eritrea 
Stateloos 
Marokko 
Algerije 
Irak 
Afghanistan 
Iran 
Albanië 
Anders 
Onbekend 

17% 
4% 

GESLACHT 
1526 
1131 
685 
3342 

Man 
Vrouw 
Onbekend 

34% 
20% 

LEEFTIJD 
1160 
1905 
277 
3342 

Jonger dan 27 jaar 
Ouder dan 27 jaar 
Onbekend 8% 

HUISVESTING SINDS 
571 
1023 
1069 
343 
336 
3342 

2015 
2016 
2017 
2018 
Onbekend 

10% 

UITKERINGSONAFHANKELIJK 
79 
59 
567 
20 
725 

Uitgestroomd naar opleiding 
Uitgestroomd naar werk 
Anders (o.a. <18 jaar, kinderen) 
Onbekend 

8% 
78% 

INGEBURGERD 
109 
23 
44 
18 
19 
212 

Vrijwilligerswerk/taalstage/WEP/WOP 
Betaalde baan 
(Vak)opleiding 
Zorg 
Anders 

11% 
20% 

8% 
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51% 

9% 

11% 

3% 

 17% 
31% 
32% 

10% 

 35% 
57% 

46% 

34% 

--% 
--% 
2% 
1% 
1% 
--% 

 7% 
34% 

 

*Toelichting bij de cijfers 
•  Deze cijfers schetsen de 

omvang en aard van de 
doelgroep en dienen de 
professionele dialoog. 

•  Cijfers zijn opgehaald in het 
derde kwartaal van 2018. 

•  Niet alle gemeenten hebben 
alle gevraagde informatie 
verstrekt, waardoor het 
aantal ‘onbekend’ soms 
hoger uitvalt. 

 

 --% 
37% 

4% 
5% 

38% 

 



Projectoverzicht 2018 Statushouders binnen Werk in Zicht, 
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe 

1000 banenplan 1000 banen scheppen in de bouw- en technieksector 
Afspraakbanen UMCG Mensen met een arbeidshandicap werk laten verkrijgen 
De Verbinding Statushouders opleiding in de bouw en aluminium 
Drentsche Zaak Startende ondernemers ondersteunen in het opstarten van een 

eigen onderneming 
GAP Academy Instroom creëren voor kansrijke beroepen 
Gilde-leren In de praktijk een vak leren 
Go Maritiem Werken en leren voor beroep in de scheepsvaart 
Keuze carrousel In de praktijk ontdekken wat het beste bij iemand past 
Mobiliteit Duitsland Betaald werk vinden in Duitsland 
Move2Work Deelnemers fysiek actief maken voor de arbeidsmarkt en mentaal fit 

genoeg krijgen om aan leerdoelen te werken en of beroepskeuzes te 
kunnen maken 

Ondernemers academie Startende ondernemers ondersteunen in het opstarten van een 
eigen onderneming 

Project Meesterwerk In de praktijk een vak leren 
Redevelop Basiskennis programmeren opdoen 
Trainings- en Diagnosecentra (TDC) Opdoen van werkervaring 
PIP Programma Opzetten eigen MKB 
WelSlagen Behalen van vakdiploma MBO3 Zorg en Welzijn 
Coach-project Ondernemers aan jonge werkzoekenden koppelen, om jongere te 

helpen op weg naar opleiding of werk 
De Boerderij Veenhuizen Zinvolle dagbesteding bieden, integratie vergroten 
Bestuur en integratie, een nieuwe rationale (lezing) Succesvol laten integreren van statushouders 
Computer Rijbewijs Basisvaardigheden in de IT leren 
Empowerment training Integratie in Nederland versnellen 
Eritrese Nederlanders Voorkomen dat Eritrese vluchtelingen in een isolement raken 
Landschapsbeheer Taal leren en voorbereiden op Nederlandse arbeidsmarkt 
Leer-bouw project Statushouders opleiden in de bouw 
Ik werk, jij werkt, het werkt Statushouders zijn voorbereid op de mores van de werkvloer 
Noorderhuizen Voorschakeltraject richting bouw en techniek 
In Holland Vervolgprogramma In Holland Staat Een Huis 
In Holland Staat Een Huis Programma waarin vluchtelingen- en migrantenvrouwen worden 

geïnformeerd over alle rechten, plichten en andere aspecten van de 
Nederlandse samenleving 

Taalcoach project Statushouders die de taal aan het leren zijn sneller taal laten verwer- 
ven 

Traineeship PHP Developer Statushouders matchen met ICT vacatures 
Vlucht voorwaarts Statushouders laten integreren 
Vrijwilligersproject Functioneren in maatschappij verbeteren 
Vrijwilligersproject 050 Statushouders (vrijwilligers)werkervaring op laten doen 
Wereldkeuken Ontmoetingsplaats en werkervaring 
 Werken Zonder Grenzen  Talenten in beeld brengen en koppelen statushouder aan werkgever   
 Status BV  Bemiddeling naar werk   
 Talentscope  Kwaliteiten en ontwikkelpotentieel inzichtelijk maken   
 VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren)  Vluchtelingen toeleiden naar de arbeidsmarkt   
Integratie, een nieuwe rationale (lezing) Verbreding/verdieping van kennis over rol van mentaliteit en 
  wereldbeeld in integratie van nieuwkomers   
 Integratie, groepsgewijs de hand aan de ploeg  Netwerk van personen en organisaties   
Train de trainer (voor professionals) Begeleiders beter uitrusten om met Eritrese statushouders te 

werken 
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Werkwijze Werkplein Drentse Aa (WPDA) 
Waarom: De taak van de werkconsulenten/casemanagers is voor een goede integratie van 
statushouders van groot belang en moet niet onderschat worden. De werkwijze die ik bij WPDA heb 
aangetroffen is een manier om het gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van 
werkconsulenten te vergroten.  

Bij WPDA wordt de verantwoordelijkheid voor de integratie bij de uitvoering (werkconsulenten) 
gelegd. Dit is een werkwijze die ik niet ergens anders tegen ben gekomen en die zeer motiverend en 
succesvol werkt.  

Binnen het WPDA worden alle statushouders individueel begeleid door betrokken werkconsulenten. 
Iedere werkconsulent heeft per statushouders een budget van €5000,00 vrij te besteden. Men moet 
de besteding achteraf kunnen verantwoorden; er is vooraf geen toestemming nodig.  

De werkconsulenten houden zich alleen bezig met het coachen van hun klanten. Vragen die van 
buitenaf of vanuit de interne organisatie aan hen gesteld worden, worden opgevangen door de 
coördinator Statushouders. Zij handelt alle vragen af en komt met mogelijke oplossingen. Ter 
illustratie was er een grote vraag naar taalcoaches op de werkvloer. De coördinator heeft vier NT2 
taalcoaches aangesteld die door werkconsulenten op ieder moment ingeschakeld kunnen worden, 
bovenop het budget dat de werkconsulent te besteden heeft. 

Ook de coördinator heeft een grote mate van vrijheid. Wel moet er overleg met inkoop zijn en moet 
het een toevoeging zijn op het al bestaande pakket.  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Dana Seidl; Coördinator Statushouders 
WPDA via 06-55215904 of per mail:  d.seidl@wpda.nl 

 

Aanmelden voor pilot 
 
  



Tot slot 
In de afgelopen twee jaar is nadrukkelijk dit thema bij de gemeenten onder de aandacht 
gebracht. Alle gemeenten hebben daar meer verantwoordelijkheid in genomen en stappen 
ingezet. Bijna alle gemeenten hebben sinds dit jaar klantmanagers specifiek voor deze  
doelgroep aangesteld. 
Bij twee gemeenten (DAL en Groningen) zijn er ook accountmanagers die specifiek voor deze 
doelgroep de werkgevers benaderen. 
Het is goed dat in 2020 de wet op de inburgering weer onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente valt. Wel is het belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welke financiële en 
inhoudelijke consequenties dat met zich mee brengt. Opdat gemeenten zich daar al in begin 
2019 op kunnen voorbereiden. 

Het zou goed zijn als er een regionaal onafhankelijk coördinatiepunt zou komen dat erop toe 
ziet dat partijen, werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten samen werken om een  
sluitende aanpak voor nieuwkomers te organiseren. 

Zodat: 
• 
• 

Het individu een zo goed mogelijk Integratie en Participatie traject krijgt. 
Regionale afstemming plaats vindt om scholingsaanbod en werkgeversaanbod op elkaar af te 
stemmen. 
Coördinatie en expertise regionaal wordt georganiseerd/aangeboden waardoor je elkaar versterkt 
In de arbeidsmarktregio Groningen zullen daar gesprekken over gevoerd gaan worden. 

• 
• 
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