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Amsterdamse aanpak statushouders

Snelle start. Intensief. Maatwerk. Duale trajecten.

8 oktober 2019

Marco Borsato zong eens de meeste dromen zijn bedrog.
Als buitenlandse, Marokkaanse, islamitische Nederlandse, Amsterdammer, geloof ik erin
dat dromen kunnen uitkomen.
En zo ook dat statushouders met de Amsterdamse aanpak duurzaam kunnen uitstromen.
Gaan naar de juiste taalschool om de taal te leren.
Daarna aan het werk beste vorm van integreren.
Weer andere zijn fulltime aan het studeren.
Een aanpak op maat is wat de status houder wel kan waarderen.
De gemeente neemt de leiding in duurzame begeleiding.
De uitstroom is duurzaam kent een positieve stijging.
Amsterdamse aanpak is maatwerk
Hard waar moet, en zacht waar kan
Het bieden van perspectief brengt kansen.
Heb jij ooit een statushouder na zijn diploma zien dansen?
Wij wel!
Van eenzaam op de bank
Naar werkzaam bij de bank
Van broodbaan naar droombaan
Van beginnen voor proef naar vast in loon gaan.
Zo zijn ze onderdeel van de maatschappij.
Door participatie ontstaat Inclusiviteit.
Het gaat om de kracht van herhaling
Je eigen geld verdienen geeft zelfvertrouwen.
Dat is de kracht van betaling.
Soms lijkt de toekomst kleurloos, dus hoe maak je die kleurrijk.
Diversiteit gaat verder dan zwart en wit dat maakt dat het kleur krijgt.
De 020 aanpak viel ook bij Rotterdam in de smaak.
En de stad van Aboutaleb is uiteraard aangehaakt.
Beter laat dan niet toch
Van in brug gering naar inburgering
Nieuwe Amsterdammers zijn geen gelukzoekers.
Want wie voor de oorlog vlucht is een vredeszoeker.

Safoan Mokhtari, opgedragen tijdens uitreiking ESF-award
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1. Inleiding

1.1. Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Voortzetten en borgen van de Amsterdamse aanpak statushouders
In mei 2018 presenteerden GroenLinks, D66, PvdA en SP het coalitieakkoord Een nieuwe lente, een
nieuw geluid. Met dit akkoord zet het college in op een rechtvaardige, verbonden, democratische,
vrije en duurzame stad. Om dit te kunnen realiseren, heeft het college diverse ambities. Eén van
deze ambities is dat iedere Amsterdammer volwaardig kan meedoen in de samenleving. Werk is
hierbij belangrijk. Het geeft zin en is de beste manier om armoede te voorkomen.
De Amsterdamse aanpak statushouders richt zich al sinds haar start in 2016 op de duurzame
integratie en participatie van statushouders. Zij heeft hier positieve resultaten mee geboekt. Het
college wil de aanpak daarom voortzetten en borgen in de organisatie. In haar coalitieakkoord,
schrijft het college1:

We zetten de aanpak statushouders door en onderzoeken hoe elementen van de aanpak in
reguliere programma’s kunnen worden belegd.

Voor het verduurzamen van de aanpak wordt 10 miljoen euro structureel per jaar en 5 miljoen
incidenteel beschikbaar gesteld.

Duurzame uitstroom, banenplannen en extra aandacht voor kwetsbare statushouders
Het huidige college wil echter niet alleen de aanpak zelf verduurzamen, zij legt het accent van haar
beleid ook op duurzame uitstroom2.

Bij het aan het werk helpen van statushouders richten we ons op duurzaam en structureel werk
in plaats van op snelle uitstroom.

Ten slotte zet het college zich tijdens haar bestuursperiode extra in voor kwetsbare statushouders,
zoals LHBTIQ+-personen en Eritreeërs.

1

2

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, p. 15.
Idem.
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Beleidskader Vluchtelingen 2019 – 2022
Op 26 juni 2019 j.l. stemde de Raad daarnaast in met het Beleidskader Vluchtelingen 2019 – 2022.
In de periode 2019 – 2022 zal de gemeente Amsterdam zich inzetten voor:
 een effectieve bediening van vluchtelingen in samenspraak met statushouders zelf en
de gemeentelijke partners
 een goede toeging tot ondersteuningsaanbod en voorzieningen voor vluchtelingen
 begeleiding van vluchtelingen naar duurzaam werk in combinatie met inburgering
 het bieden van maatwerk aan vluchtelingen, waarbij rekening wordt gehouden met
de behoeften en achtergrond van de klant

1.2. Terugblik: de start van de aanpak statushouders
Verhoogde instroom van asielzoekers
Eind 2015 kreeg Nederland te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Deze situatie
stelde het Rijk en gemeenten voor een uitdaging. Samen maakten zij op 27 november 2015
afspraken over onder andere de opvang, huisvesting, participatie en maatschappelijke begeleiding
van statushouders. Deze afspraken werden vastgelegd in het Bestuursakkoord verhoogde
asielinstroom.

Geen tijd te verliezen!
Eind 2015 publiceerde Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)3 de policy brief
Geen tijd te verliezen!. Voor deze policy brief4 verrichtte de WRR onder andere onderzoek naar de
positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten. Zij kregen tussen 1995 en 1999 een
verblijfsvergunning en verbleven minimaal tot 2011 in Nederland. Daarnaast werd er onderzoek
verricht in elf gemeenten, waaronder Amsterdam. De WRR gaf de volgende aanbevelingen:
 Versterk de rol van gemeenten.
Een actieve gemeentelijke rol is gewenst om het proces van integratie te versnellen en
relevante partijen bij elkaar te brengen.
 Benut de periode in opvangcentra beter.
Vroege signalering van opleiding, arbeidskwalificaties en arbeidservaring is bevorderlijk
voor snelle integratie.
 Kies voor een parallelle aanpak.
Aanpakken waarin het leren van taal, het verkrijgen van een woning, het volgen van een
opleiding en het vinden van werk op hetzelfde moment plaatsvinden, zijn effectiever.

3

4

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering
gevraagd en ongevraagd advies geeft over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving.
Policy briefs zijn korte publicaties waarin wordt gereflecteerd op een actueel beleidsthema vanuit
wetenschappelijke kennis.
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Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taal, opleiding en werk verliezen overheden bij de
integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd.

Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2015 – 2018
Al in het begin van haar bestuursperiode gaf het vorige college aan dat zij voor statushouders een
doorgaande lijn van begeleiding ambieerde. Begeleiding moest starten vanaf het moment van
aankomst tot en met duurzame integratie, werk, opleiding en participatie.
Met het vaststellen van het Beleidskader vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018 op 17 december
2015 kwamen bovengenoemde ontwikkelingen, aanbevelingen en ambities samen. Het
vluchtelingenbeleid zoals eerder5 werd uitgevoerd, werd geïntensiveerd, geactualiseerd en
geïnnoveerd.

Amsterdamse aanpak statushouders
De Amsterdamse aanpak statushouders ging medio 2016 van start. Met deze aanpak streeft de
gemeente Amsterdam ernaar statushouders eerder en beter naar werk, opleiding en participatie
te begeleiden door middel van een intensieve begeleiding. Streven van de aanpak is daarnaast om,
conform de aanbeveling van de WRR, deze begeleiding parallel te laten lopen aan de inburgering.
De aanpak wordt gekenmerkt door vier kernwaarden:





Snelle start: statushouders worden al zo vroeg mogelijk begeleid, waar mogelijk al in het
azc.
Maatwerk: de ambities, talenten, beperkingen, behoeften en zorgen van statushouders
worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt statushouders maatwerk aangeboden.
Duaal: toeleiding naar werk, ondernemerschap, opleiding of participatie loopt parallel aan
de inburgering.
Intensief: statushouders worden intensief door klantmanagers en jobhunters begeleid. Er
worden diverse instrumenten ingezet.

Kernwaarden Amsterdamse aanpak statushouders
 Snelle start
 Maatwerk
 Duaal
 Intensief

5

Sinds 2007.
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1.3. Vooruitblik: nieuwe wet inburgering
Falend inburgeringsstelsel
Op 2 juli 2018 ontving de Tweede Kamer een brief van Minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) over de voorgenomen stelselwijziging rondom de inburgering. De
minister pleit in deze brief voor meer regie voor gemeenten op de inburgering. Dit zou de
mogelijkheden tot het inrichten van een duaal en integraal traject vergroten. Uitgangspunt van
het nieuwe stelsel is dat iedereen op een zo hoog mogelijk niveau inburgert en op eigen niveau zo
goed mogelijk participeert in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk. Naar
verwachting gaat de nieuwe Wet inburgering per januari 2021 in.
De gemeente Amsterdam is groot voorstander van een stelselwijziging. Sinds 2013 ligt de
verantwoordelijkheid om in te burgeren bij de statushouder zelf en dient de statushouders zelf
inburgeringscursussen in te kopen op de markt en deze met behulp van een lening (bij DUO)
financieren. Gemeenten hebben nog geen regie en (nog) geen wettelijke taak met betrekking tot
de inburgering. In de praktijk gaat hierdoor veel mis waaronder:
 Het huidige stelsel zorgt ervoor dat een deel van de statushouders zich de taal niet snel
genoeg eigen maken, het veroorzaakt schulden en stress bij klanten en het werkt
ontwrichtend op de inzet die geleverd wordt vanuit de Participatiewet;
 Doordat gemeenten geen regie met betrekking tot de inburgering hebben, is het voor hen
lastig om inzicht te krijgen en houden in het verloop van de inburgeringstrajecten en de
kwaliteit van het inburgeringsonderwijs te stimuleren en waarborgen;


Landelijk onderzoek brengt steeds meer malafide inburgeringsscholen aan het licht met
alle gevolgen voor hun klanten van dien.

In oktober 2018 bracht de Nationale ombudsman het rapport Een valse start uit. In dit rapport
juicht hij toe dat de minister in het nieuwe stelsel maatwerk en hulp aan de inburgeraar centraal
wil stellen. Daarnaast vraagt hij extra aandacht voor de huidige inburgeraars die niet zullen
profiteren van de komende wetswijziging. Deze groep dreigt tussen wal en schip te vallen. De
ombudsman roept SZW op om per direct aan de slag te gaan met deze groep en roept de overheid
op maatwerk te bieden.

Nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering
Naar aanleiding van de brief van minister Koolmees startte de gemeente Amsterdam in
september 2018 het project Nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering. Doel van het project is de
inburgering integraal onderdeel te laten worden van de huidige Amsterdamse Aanpak
Statushouders en te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging. Het project richt zich op de
uitwerking van de volgende onderwerpen:
 Intensivering van het intakeproces;
 Taal en inburgering;
 Voorbereiding op de Amsterdamse samenleving / (financieel) ontzorgen;
 Doorontwikkeling van de intensieve driejarige begeleiding.
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Daarnaast is er ook in Amsterdam een grote groep statushouders die onder het huidige,
tekortschietende stelsel moeten inburgeren. Met een aantal tussenoplossingen zoals het
Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering, extra taalondersteuning en een verbeterde
intakeprocedure, besteedt de gemeente Amsterdam expliciet aandacht aan deze huidige groep
inburgeraars.

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op bovenstaande.

8

1.4. Bestuurlijke achtergrond

Tijdlijn Mijlpalen Amsterdamse Aanpak Statushouders

2015

17 december:
College stemt in met
Actieplan werk en
ondernemerschap voor
vluchtelingen

17 december:
Raad stelt Beleidskader
Vluchtelingen in
Amsterdam 2015-2018
vast

1 augustus:
Opening AZC
Wenckebachweg

2016

April:
Start pilot
assessment in AZC

Medio juli:
Start Team Entree

2017

Juli:
Raad stemt in met:
- Voorjaarsnota 2017 en neemt daarbij
motie 914b van Kaya
(verduurzaming aanpak) aan.
- Het opnemen van de oude cohorten
(2013 – 2016) van de aanpak

Mei:
Coalitieakkoord
Een nieuwe lente,
een nieuw geluid

2 juli:
Kamerbrief hoofdlijnen
veranderopgave
inburgering

2018

29 augustus:
Raad neemt kennis van de
MKBA over het eerste half jaar
van de aanpak statushouders

5 december:
Raadscommissie J&C stemt in met:
Actualisatie Beleidskader
Vluchtelingen in Amsterdam 2015 2018
&
2e MKBA

17 juli:
Wethouders stemmen in met
de opdrachtformulering van
het project Nieuwe
Amsterdamse aanpak
Inburgering

14 december:
Wethouder Moorman
ondertekent
Convenant Kwaliteit
Taal en Inburgering

2019

Figuur 1
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Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de bestuurlijke achtergrond van de Amsterdamse
aanpak statushouders:

2018 (en 2019)
11 juli 2019

26 juni 2019

10 april 2019

9 januari 2019
14 december 2018

2 november 2018
oktober 2018

26 september 2018
17 juli 2018

2 juli 2018

De Raad stemt in met de voorjaarsnota, waarin onder andere de
volgende beslispunten zijn opgenomen:
 Naast de beschikbare coalitiemiddelen wordt in 2020 € 6
miljoen, in 2021 € 4 miljoen en in 2022 € 2 miljoen incidenteel
vrijgemaakt voor de aanpak statushouders;
 Het programma statushouders wordt deels geïntegreerd in de
lijn, waardoor in 2020 € 1,5 miljoen, in 2021 €2 miljoen, in 2022
€ 2,5 miljoen en in 2023 € 3,3 miljoen structureel wordt
bespaard.
De raad stemt in met:
 Beleidskader Vluchtelingen 2019- 2022
 Monitor Amsterdamse aanpak statushouders 2018
Commissie WIO neemt de afhandeling van motie 895 van GroenLinks
(lid de Fockert) over studiemogelijkheden voor statushouders voor
kennisgeving aan.
Raadscommissie WIO stemt in met de raadsbrief Voorbereidingen en
ontwikkelingen project inburgering en tussenliggende periode.
College stemt op 4 december 2018 in met het Convenant kwaliteit taal
en inburgering. Wethouder Moorman ondertekent het convenant op 14
december.
Najaarsnota 2018 waarin de definitieve financiële afwikkeling 2018 met
betrekking tot de aanpak statushouders aan de raad werd voorgesteld.
Het rapport Een valse start van de Nationale ombudsman komt uit:
 De Nationale ombudsman juicht de voorgenomen stelselwijziging
toe en vraagt extra aandacht voor inburgeraars die niet zullen
profiteren van de wetswijziging.
 Hij roept gemeenten op de klanten ‘die tussen wal en schip dreigen
te vallen’ direct te ondersteunen.
Raadscommissie WIO neemt kennis van het Jaarverslag Amsterdamse
Aanpak Statushouders 2017.
Verantwoordelijke wethouders stemmen met de opdrachtformulering
van het Project Nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in, waarna het
project in september 2018 van start gaat.
Kamerbrief hoofdlijnen veranderopgave inburgering van minister
Koolmees. De minister kondigt een nieuw inburgeringsstelsel aan
waarbij de regie op de inburgering meer teruggaat naar gemeenten

.

10

mei 2018

2017 en 2016
5 december 2017

november 2017

november 2017
29 augustus 2017
19 juli 2017
juli 2017

december 2016
11 oktober 2016
1 augustus 2016
medio juli 2016
Juni 2016
21 juni 2016
6 juni 2016

10 mei 2016

Coalitieakkoord Een nieuwe lente, een nieuw geluid waarin het college
aangeeft dat de Amsterdamse aanpak statushouders wordt voortgezet
en onderzocht wordt hoe elementen van de aanpak in reguliere
programma’s kunnen worden belegd. Hiervoor stelt het college € 10
miljoen structureel per jaar en € 5 miljoen incidenteel beschikbaar.

Raadsommissie Jeugd en Cultuur stemt in met:
 Actualisatie beleidskader vluchtelingen in Amsterdam 2015- 2018;
 2e MKBA, verduurzaming aanpak statushouders;
 Voortgang Maatwerk aan Eritrese statushouders.
De raad stemt op 30 november 2017 in met de Najaarsnota 2017,
waarin de definitieve financiële afwikkeling 2017 met betrekking tot de
aanpak wordt voorgesteld.
De raad stemt in met de Begroting 2018, waarin voortzetting van de
aanpak in 2018 werd voorgesteld.
Aanbieding MKBA Amsterdamse aanpak statushouders (over eerste half
jaar van de aanpak) aan de gemeenteraad.
Raadscommissie bespreekt en neemt Jaarverslag Amsterdamse aanpak
statushouders 2016 voor kennisgeving aan.
Raad stemt in met:
 De Voorjaarsnota 2017;
 Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota neemt de Raad motie
914b van lid Kaya (D66) aangenomen met de wens om de effectieve
uitvoering van de Amsterdamse aanpak statushouders duurzaam te
borgen en medewerkers voor de aanpak in dienst te nemen;
 Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is tevens het besluit
genomen om de oude cohorten statushouders (2013 – 2016) op te
nemen in de aanpak statushouders.
Start Pilot korte intensieve taaltrajecten (taalboost).
Nieuwe subsidieregeling Programma aanpak statushouders 2017-2018
opengesteld door het college.
Opening azc Wenckebachweg met een capaciteit van 1.000 plaatsen
door het COA.
Start nieuwe werkwijze door Team Entree.
Europese aanbesteding gereed. Start 1000 taaltrainingen (taalboost).
Het college stelt het bestedingsvoorstel realisatie Beleidskader
Vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018 vast.
Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom door VNG en Rijk
gesloten. Met dit akkoord heeft het Rijk voor 2016 en 2017 incidentele
middelen vrijgemaakt voor gemeenten om de groei van het aantal
statushouders in 2016 en 2017 op te vangen.
College besluit € 10 miljoen aan gemeentemiddelen (coalitiemiddelen)
te besteden aan innovatie en versnelling in de toeleiding naar werk en
opleiding van vluchtelingen.
11

april 2016

Start:
 Start pilot coachende begeleiding Manpower;
 Start pilot assessment in het AZC.

2015 en eerder

17 december 2015

 De raad stelt het Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2015-

2018 vast;
 Het college stel het Actieplan werk en ondernemerschap voor

2 maart 2010

vluchtelingen vast.
Het college stemt op 2 maart in met de Bestuursovereenkomst over de
opvang van asielzoekers in Amsterdam die is afgesloten met het COA.
In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente Amsterdam zich
zal inzetten om langdurige opvang van asielzoekers te realiseren.
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2. Amsterdamse aanpak statushouders

2.1. Doelstellingen en doelgroep
2018
De doelstellingen van de Amsterdamse aanpak statushouders voor het jaar 2018 zijn de volgende:
 600 klanten begeleiden naar parttime werk;
 400 klanten stromen uit de bijstand;
 50% van de statushouders stroomt 3 jaar na instroom in deze aanpak uit de bijstand.
Deze doelstellingen golden voor statushouders die vanaf 1 januari 2013 in Amsterdam wonen en
onder de Amsterdamse aanpak vallen.
De verwachting voor 2018 was dat er 1200 (nieuwe) statushouders6 in de aanpak zouden stromen.
In werkelijkheid waren dit er 869. Van hen was:
 67% jonger dan 32 jaar
 33% ouder dan 32 jaar

1 januari – 1 september 2019
De doelstellingen van de Amsterdamse aanpak statushouders voor de eerste acht maanden van
het jaar 2019 zijn als volgt:
 400 klanten begeleiden naar parttime werk;
 400 klanten stromen uit de bijstand;
 50% van de statushouders stroomt 3 jaar na instroom in deze aanpak uit de bijstand.
De verwachting voor diezelfde periode was dat er 807 (nieuwe) statushouders7 in de aanpak
zouden stromen. In werkelijkheid waren dit er 557. Van hen was:
 58% jonger dan 32 jaar
 42% ouder dan 32 jaar

6

7

Deze prognose is gebaseerd het aantal statushouders dat de gemeente in 2018 verwacht te huisvesten. Er
wordt verwacht dat 75% van hen instroomt in de aanpak (bijstandsuitkering krijgen, kinderen <18 jaar
uitgezonderd).
Deze prognose is gebaseerd het aantal statushouders dat de gemeente in 2018 verwacht te huisvesten. Er
wordt verwacht dat 75% van hen instroomt in de aanpak (bijstandsuitkering krijgen, kinderen <18 jaar
uitgezonderd).
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2.2. Werkwijze
In juli 2016 startte de gemeente Amsterdam met de aanpak
statushouders. Met deze aanpak zet zij in op een intensieve
en persoonlijke begeleiding waarbij begeleiding naar werk,
opleiding of participatie parallel aan het inburgeringstraject
plaatsvindt. Zo vroeg mogelijk in het proces. Het uitgangspunt van de aanpak is klanten uit te laten stromen naar
duurzaam werk, opleiding of maatschappelijke participatie.

Maatwerk
In Syrië behaalde Ghenowa de bachelor
Computer System Engineering. Tot haar
vreugde is haar diploma ook in Nederland
erkend. Toch was Ghenowa in het begin

De klantmanagers van de aanpak statushouders zijn
getraind om te werken met de doelgroep en hebben in hun
begeleiding oog voor de specifieke talenten en behoeften
van statushouders. Daarnaast besteedt de gemeente extra
aandacht aan het signaleren van belemmeringen, zoals
schulden en gezondheidsproblemen, zodat wanneer nodig
tijdig kan worden doorverwezen naar passende hulp- of
zorgverlening.

onzeker om aan de slag te gaan. 'Iedereen is
hier

zo

spreekt

goed

Nederlands en Engels. Ik wil me graag
bewijzen bij een organisatie, maar die moet
mij wel eerst een kans geven'. Anne
Lopulissa,

Snelle start

hoogopgeleid,

jobhunter

bij

de

gemeente

Amsterdam, zag die onzekerheid en praatte
Ghenowa moed in.

Vroege signalering van de arbeidskwalificaties en -ervaring,
maar ook van de wensen, belemmeringen en zorgen van de
klant, is bevorderlijk voor een snelle integratie. De
Amsterdamse aanpak start de begeleiding van statushouders daarom al zo vroeg mogelijk na binnenkomst. Waar
mogelijk al zodra de statushouders in het azc verblijven en
zijn toegewezen aan de gemeente Amsterdam.
De individuele begeleiding start met een kennismakingsgesprek tussen de statushouder en de klantmanager. Om
een gedegen klantbeeld te kunnen vormen, volgt hierna
een intakegesprek. De ambitie is dat de statushouder en de
klantmanager uiterlijk 2 maanden na het eerste contact
samen een plan van aanpak hebben opgesteld waarin het
doel en de aanpak van het begeleidingstraject zijn
vastgelegd.

TOV
Om de klant passende begeleiding te kunnen bieden, is het
belangrijk dat het taalniveau en de leerbaarheid van de
klant zo snel mogelijk in beeld worden gebracht. Het Taal
en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen (TOV) voorziet

De eerste stap was meedoen aan een
speeddate-sessie bij de ABN AMRO Bank
voor statushouders met een IT-achtergrond.
Tot grote frustratie van Ghenowa annuleerde
de baby-sitter op het laatste moment. Anne:
'Deze belangrijke kans konden we niet laten
schieten! Dus bood ik aan dat ze haar zoon
kon meenemen zodat ik dat uurtje op haar
zoon kon passen.’ Ghenowa werkt inmiddels
bij de ABN Amro.

Terugkijkend is Ghenowa dankbaar voor de
hulp: 'Anne was als een zus voor me. Ze vroeg
me altijd hoe het ging, praatte me moed in,
motiveerde me.'
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hierin. Tijdens het programma volgt de klant eveneens het wettelijk verplichte participatieverklaringstraject en ondertekent hij of zij de participatieverklaring. Het programma geeft klanten
daarnaast informatie over onder andere gezond inburgeren en het Nederlands onderwijssysteem.
Het Taal en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen










Taal en Leerbaarheidstoets (TLT)
Het traject begint met een intake. Met een kort gesprek worden de spreek- en
luistervaardigheden van de statushouder getest. Hierna volgt een lees-, schrijf- en
leerbaarheidstoets.
Kick-off
Na de intake worden de deelnemers in gemengde (zowel op niveau als op afkomst)
groepen geplaatst. Tijdens de kick-off maken de deelnemers kennis met elkaar en
worden de regels van Implacement uitgelegd.
Participatieverklaring
- Kernwaarden
Hierin wordt aandacht besteed aan de Nederlandse kernwaarden, zoals:
gelijkheid, respect voor elkaar, vrijheid van religie, democratie en ook de
Nederlandse tradities worden besproken.
- De Nederlandse staatsinrichting.
- Ondertekening participatieverklaring.
Gezond inburgeren (GZI)
De basis van deze module is ontwikkeld door Pharos en doorontwikkeld door de
gemeente.
- Fysieke gezondheid
De klant krijgt onder andere informatie over hoe de Nederlandse
gezondheidszorg in elkaar steekt.
- Psychische gezondheid
Stress en psychische problemen, psychische hulpverlening, middelengebruik,
zwangerschap, puberteit, relaties en seksualiteit worden besproken.
Tijdens de module Oriëntatie op de stad krijgt de statushouder onder andere
informatie over de inburgeringsplicht en het Nederlandse onderwijssysteem. Ook
wordt een bezoek gebracht aan de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam, de
politie en het centrum van de stad.

Maatwerk
De Amsterdamse aanpak statushouders biedt haar klanten maatwerk. Om maatwerk te kunnen
bieden, worden allereerst de ambities, talenten en behoeften8 van de statushouder in beeld
gebracht met een assessment. De uitkomsten van dit assessment vormen input voor het
inrichten van een passende begeleiding van de klant door de klantmanager.

8

Ofwel de arbeidsmarktpotentie van de klant.
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Assessment
In 2018 werd het online assessment van onderzoeksbureau NOA ingezet9. Het assessment is
beschikbaar in de talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. Statushouders vullen het
instrument zelf in. Bij de afname van het assessment zet de gemeente een projectondersteuner en
vertaler ter ondersteuning in. Direct na afloop van het assessment bespreken de klantmanager en
de klant de uitkomsten met elkaar.

Figuur 2
In 2018 onderzocht de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de Amsterdamse aanpak
statushouders of dit assessment voldoende basis biedt voor een duurzame koppeling met werk of
opleiding. Uit het onderzoek bleek:
 Dat het assessment zich (nog) meer dient te richten op de competenties en vaardigheden
die nodig zijn voor de huidige arbeidsmarkt;
 Dat er verschillende verbeterpunten waren, waaronder het lengte van het assessment, de
(culturele) vertaling en de betrouwbaarheid, validiteit en toepasbaarheid van
persoonskenmerken bij de verschillende groepen statushouders.
Omdat het assessment digitale en taalvaardigheden vereist kon het niet bij alle statushouders
worden afgenomen. Dit instrument is daarom in de uitvoeringspraktijk selectief ingezet. Voor een
deel van de statushouders was het assessment niet goed bruikbaar. Deze statushouders hebben
niet geleerd (of zijn niet goed in staat) om op de eigen competenties en vaardigheden te
reflecteren.
De ervaringen met dit instrument worden meegenomen in het project waarmee de gemeente
Amsterdam zich voorbereid op het nieuwe inburgeringsstelsel. Een breed en gedegen klantbeeld
is een belangrijke basis voor het kunnen kiezen van de best passende inburgeringsroute (zie
hoofdstuk 5 voor meer informatie over de nieuwe inburgeringsroute).
Dedicated klantmanagers
Toegewijde klantmanagers met een lage caseload bieden statushouders intensieve ondersteuning
bij het participeren en inburgeren, het vinden van werk en opleiding, het starten van een
onderneming en het leren van de taal. Zij kunnen de klant maatwerk bieden omdat zij uitsluitend
statushouders begeleiden en – in vergelijking met de klantmanagers van bijvoorbeeld Activering een lage caseload hebben. Een klantmanager begeleidt ongeveer 50 á 60 klanten. Daarnaast is
een deel van de klantmanagers ‘ervaringsdeskundige’. Zij zijn voormalig vluchteling en kunnen
zich daarom identificeren met de doelgroep waar zij mee werken.
9

NOA is een psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw
samenwerkt met de sectie Sociale & Organisatiepsychologie, Vrije
Universiteit Amsterdam.
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De klantmanagers van de aanpak statushouders worden allen speciaal getraind voor de doelgroep
waar zij mee werken. Centraal in deze trainingen staat:
 Kennis van de doelgroep en achtergrond van statushouders;
 Begrip voor de situatie van gevluchte statushouders;
 Kennis van inburgering.
Om statushouders zo goed mogelijk toe te rusten op een duurzame arbeidsplaatsing kunnen er
instrumenten, zoals sollicitatietrainingen en workshops ‘cv’s maken’ worden ingezet. Klanten die
iets verder van de arbeidsmarkt afstaan kunnen worden ingeschreven voor diverse trajecten.
De klantmanagers vervullen tevens een rol in het signaleren van de ondersteuningsbehoeften van
de klant. Doordat de klantmanagers van de aanpak korte lijnen hebben met diverse ketenpartners,
zoals HVO Querido, de GGD en maatschappelijke dienstverleners kunnen zij klanten snelle en
adequate ondersteuning en begeleiding bieden.
Jobhunters
Bij de begeleiding van klanten naar werk zet de aanpak sinds de tweede helft van 2016 ook
jobhunters in. Zij werken aan het aanbodsgericht matchen van klanten. De jobhunter zoekt een
vacature en werkgever die past bij de competenties en wensen van de klant en die rekening houdt
met zijn of haar inburgeringstraject.
Iedere kandidaat heeft unieke eigenschappen, in marketingtermen unique selling points
genoemd. Die moeten we boven tafel krijgen en vervolgens goed weten te verkopen aan een
werkgever.
Mohamed Hoesein, teammanager jobhunters Amsterdamse aanpak statushouders

Om aanbodsgericht te kunnen matchen, onderhouden de jobhunters nauw contact met
werkgevers en richten zij zich continu op het uitbreiden van hun netwerk. Ook zetten zij
regelmatig hun eigen netwerk in.
Naast het aanbodgericht matchen van klanten, richten jobhunters zich op het ontzorgen van
werkgevers. Waar nodig worden statushouders op de werkplek tijdelijk ingewerkt en begeleid.
Om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zijn de lijnen tussen de jobhunters en
klantmanagers kort.
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Duaal
Yonas vluchtte uit Eritrea en kwam in juli 2017
aan in Nederland. Yonas werkt – naast zijn
driejarige

opleiding

autotechniek

twee

dagdelen per week bij de Albert Heijn: hij is 1
van de 15 deelnemers aan een project waarbij
statushouders stage lopen bij de supermarkt.

Figuur 3, Mohamed (in zijn vorige rol als jobhunter) naast
een klant

De gemeente heeft samen met de Albert
Heijn

een

traject

opgezet

waarbij

statushouders al tijdens hun inburgering

Intensief
De klantmanagers van de aanpak statushouders hebben
een relatief lage caseload. Hierdoor kunnen zij de klant
intensief begeleiden.
Bij de begeleiding van de klant kan de klantmanager
gebruik maken van diverse instrumenten, zoals:
 Sollicitatietrainingen;
 Workshops cv maken;
 Matchingstafels met vacatures voor
statushouders;
 Taalboosts.
Taalboost
De taalboost is een kort en intensief taaltraject op maat,
welke is toegesneden op de taal van de werkvloer,
branche of opleidingssector. Het traject is gericht op het
ontwikkelen van

werkervaring opdoen. De 15 deelnemers
begonnen met een intensieve taaltraining van
7 weken, gericht op het werken in een
supermarkt. Ze leren over de verschillende
afdelingen binnen de supermarkt, de namen
van de producten en vakjargon zoals
afspiegelen. Yonas: ”Wat je dan doet, is de
producten netjes en strak in de vakken
zetten.”

Maar wat heeft Yonas aan werken bij de AH,
hij

wil

toch

automonteur

worden?

“Uiteindelijk wil ik automonteur worden maar
werk is belangrijk voor mij. Ik ben graag

gespreksvaardigheden en het verwerven van de
woordenschat die statushouders nodig hebben om te
gaan werken, te ondernemen of om met een opleiding te
starten.

bezig, het is goed voor mijn sociale contacten
en ik oefen met de taal. Taal leer je niet alleen
op school.”
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In 2018 vroeg de Amsterdamse aanpak Prof. Dr. Maurice de Greef om de opbrengsten,
meerwaarde en verbeterpunten van de diverse taaltrajecten vallend onder de taalboost in kaart te
brengen. Het onderzoek kent de volgende resultaten:
 77% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan na het traject de taal beter te kunnen
toepassen op de werkvloer;
 71% van hen geeft aan een betere werkhouding10 en meer inzicht in het eigen beroep te
hebben gekregen;
 39% tot 45% van hen vindt dat hij of zij betere studievaardigheden heeft gekregen en/of
(arbeids) productiever is geworden;
 61% van de deelnemers ervaart assertiever te zijn geworden.
Ja, ik heb vertrouwen in mij zelf en nu gaat het beter ja. […]Ik zeg nu ik kan mijn mening
goed geven. Ik kan ook een gesprek voeren met mensen […]
Deelnemer 18, Evaluatie taalboost (2018)

Op basis van de ervaringen met de taalboost en de positieve resultaten van het hiervoor
genoemde onderzoek is besloten om de taalboost in 2019 – nu onder de naam intensieve
taalcursussen – voort te zetten. Hier gaat hoofdstuk 5 dieper op in.

Duaal
Zoals beschreven in WRR-publicatie Geen tijd te verliezen! zijn aanpakken waarbij het leren van
taal, het verkrijgen van een woning, het volgen van een opleiding en het vinden van werk op
hetzelfde moment plaatsvinden, effectiever. De Amsterdamse aanpak statushouders biedt haar
klanten bij de begeleiding daarom duale trajecten aan. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan
inburgering en werk, opleiding of participatie.
Drie jaar begeleiding
Statushouders worden begeleid gedurende 3 jaar. De statushouder stroomt niet eerder uit dan
nadat hij of zij het inburgeringsexamen heeft behaald of anderzijds heeft voldaan aan de
inburgeringsplicht. Dit geldt ook als de statushouder al eerder (parttime) heeft werk gevonden.
Leerwerktrajecten
De gemeente werkt actief samen met werkgevers en opleidingsinstellingen om statushouders
werkvaardigheden en vakvaardigheden aan te leren en zo te laten doorstromen naar betaald werk.
Dit doet zij onder andere door statushouders leerwerktrajecten aan te bieden. Met dergelijke
trajecten wordt leren en werken gecombineerd. In 2018 waren er leer-werktrajecten in
verschillende sectoren, zoals de hospitality, zorg, ICT, bouw en techniek.

10

In het kwalitatieve deel van het onderzoek is dit breder, namelijk ‘werknemersvaardigheden’.
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2.3. Samenwerking
Gemeentelijke diensten, afdelingen en stadsdelen
Om statushouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, werkt de Amsterdamse aanpak
statushouders nauw samen met collega’s van andere diensten en afdelingen van de gemeente,
zoals wonen, zorg, armoede en volwasseneducatie en met de stadsdelen. Verbetering van de
communicatie en afstemming van domein overstijgende werkprocessen en ketens vergt continue
aandacht.
Sommige (groepen) klanten hebben extra ondersteuning nodig en sommige onderwerpen
behoeven extra aandacht. Hiervoor komt de aanpak statushouders regelmatig samen met haar
collega’s van andere afdelingen. Onderwerpen waarop intensief wordt samengewerkt, zijn de
maatwerkaanpak voor Eritreeërs en de empowerment van LBHTIQ+-statushouders.

Ketenpartners
De Amsterdamse aanpak statushouders werkt ook nauw samen met (externe) organisaties zoals
VluchtelingenWerk. Zowel de klantmanagers van de gemeente Amsterdam als de consulenten van
VluchtelingenWerk, de maatschappelijke dienstverleners en de ambulante begeleiders vervullen
een signalerende rol. Door nauw contact met elkaar te onderhouden kunnen zij klanten snelle en
adequate ondersteuning en begeleiding bieden.
VluchtelingenWerk draagt daarnaast zorg voor de maatschappelijke begeleiding van
statushouders. Hun taak is statushouders zelfstandig en wegwijs te maken in de (Amsterdamse)
samenleving. De gemeente Amsterdam subsidieert deze dienstverlening. De consulenten van
Vluchtelingenwerk zijn aanwezig op de locaties waar de klantmanagers werken. De
maatschappelijke begeleiding loopt gelijk met de begeleiding van de klantmanagers, het TOVprogramma en de inburgering.

Subsidiepartners
Met de eenmalige ‘Subsidieregeling Programma Aanpak Statushouders 2016-2018’ heeft de
aanpak subsidiepartners gezocht om de toeleiding van statushouders naar werk, opleiding of
participatie in Amsterdam zo goed mogelijk vorm te geven. Met deze regeling kon de aanpak de
capaciteit en expertise van andere organisaties inzetten in aanvulling op de expertise die de
gemeente zelf in het programmateam van de aanpak heeft ondergebracht.
Met het afsluiten van het jaar 2018 eindigde ook deze subsidieregeling. De lessen die de aanpak
gedurende de subsidieperiode leerde worden meegenomen in de doorontwikkeling ervan. Op de
onderdelen waar aanvullende kennis of expertise gewenst of nodig is zal de aanpak dit doelgericht
inzetten op basis van inkoop.
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Intermezzo
Het verhaal van Shamsa

Shamsa vlucht in 2015 samen met haar man en vier kinderen uit Syrië. Na een lange reis komen ze aan
in Nederland. Ze koos niet bewust voor deze eindbestemming, ze was moe en wilde 'gewoon in een
veilig land wonen'. Drie jaar later heeft ze haar draai gevonden. Shamsa woont met haar gezin in
Amsterdam Zuid, volgt een opleiding in de zorg, loopt stage bij het Flevohuis en geniet zichtbaar van
de vrijheid.
'Ik kom uit Al Haska, een kleine stad in Syrië. Hier kenden we geen vrijheid. Vrouwen al helemaal niet.
Mijn hele leven wist ik niet beter dan dat je nooit voor je mening uitkwam. Die hield je voor jezelf, je
deed wat je werd opgedragen. Ik stemde altijd af met mijn man, of leidinggevende. Nooit sprak ik met
vrienden of familie over mijn ideeën of politiek.'
Voor je mening uitkomen
Shamsa kwam er al snel achter dat dit in Amsterdam wel anders is. 'Op het schoolplein deelden
moeders hun mening. Ook tegen de docenten. Hoe durfden zij dit? Een week lang heb ik hier over
nagedacht. Ik was zo blij deze vrouwen te horen praten. Ik wil dit ook.' Inmiddels durft Shamsa steeds
beter te zeggen wat ze vindt. 'Soms is het nog moeilijk. Ik ga met stapjes vooruit.' Haar kinderen gaat
het makkelijker af. Shamsa: 'Laatst hadden we ouderavond op school. Mijn dochter corrigeerde een
fout van de leraar. Ik schrok. De leraar vond het normaal. Hier kan dit.'
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Drukke planning
Shamsa heeft in haar land van herkomst haar Economiediploma behaald. Daar werkte ze onder andere
bij de bank. Daarnaast zorgde ze voor haar ouders. Eenmaal in Nederland aangekomen wilde ze graag
werken in de zorg. Haar klantmanager van de gemeente begeleidde Shamsa daarom naar de
instroomopleiding ROC in de Zorg. Shamsa heeft een druk weekprogramma: twee dagen les bij het
ROC, twee dagen stage bij de revalidatieafdeling van het flevohuis en één dag taal- en
inburgeringslessen. ‘Druk, maar leuk.’

Een lach op het gezicht toveren
Na deze opleiding hoopt Shamsa door te stromen naar een mbo-opleiding. ‘Ik weet al waarin ik mij wil
specialiseren. Ouderenzorg. Ik word vrolijk van het contact met de ouderen. Eén patiënt was heel
moeilijk. Die wilde niet verzorgd worden, altijd ontevreden. Toen ik haar voor het eerst in mijn eentje
moest verzorgen, was ik bang. Soms verstaan ouderen mij moeilijk door mijn uitspraak. Al snel begon
ze te lachen. Het is geweldig om een lach te toveren op het gezicht van een patiënt. Nu vraagt ze naar
mij. Ons contact gaat verder dan werk. We delen onze levensverhalen.

Patiënten met een sterk karakter
Op haar school en stage merkt Shamsa dat vrijheid voor iedereen anders is. ‘Voor mij betekent het dat
ik kan zeggen en doen wat ik wil. Maar ik hou altijd rekening met de ander.’ Sommige patiënten zijn
goedgebekt. Shamsa noemt het mensen met een sterk karakter. ‘Ik wist niet hoe ik mijn grens kon
aangeven.’Omdat meerdere statushouders tegen dit knelpunt aanliepen, regelde het ROC speciale
lessen. ‘Tijdens het rollenspel moeten we vervelend doen. We leren ook veel theorie. Nu weet ik beter
hoe ik hiermee om kan gaan.’
Bewust vrijheid ervaren
Shamsa ervaart de vrijheid in Nederland heel bewust. En wil ook dat haar kinderen dat doen. 'Toen we
net in Amsterdam woonden, schrok mijn jongste zoon op straat van de politie. In Syrië waren dat geen
aardige mensen. Ik heb mijn kinderen meegenomen naar het politiebureau en het verschil laten zien.
Het is belangrijk dat zij dat ervaren.'
Ook tijdens de verkiezingen heeft ze haar kinderen meegenomen naar het stembureau. 'Dat ik hier mag
stemmen op wie ik wil, is bijzonder. Dat is anders dan mijn laatste stemervaring in Syrië.' Omdat ze op
een vrouw had gestemd, verscheurde de politie haar stembiljet.
Meer verhalen vindt u op de ‘digitale verhalenwand’.
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3. Resultaten

3.1. Monitor
2018
De Amsterdamse aanpak statushouders brengt haar resultaten in beeld met een monitor. Deze
monitor wordt iedere maand met de verantwoordelijke directie besproken en bestuurlijk gedeeld.
Sinds het opstellen van het jaarverslag 2017 heeft de aanpak statushouders haar monitor
doorontwikkeld en verbeterd. Zorgvuldigere monitoring is nu mogelijk. Dit betekent echter wel
dat één op één vergelijking van de cijfers van 2017 met de cijfers van 2018 niet goed mogelijk is.
Op 31 december 2018 richtte de Amsterdamse aanpak statushouders zich op 4.078 statushouders.
Dit aantal omvat de statushouders die vanaf 1 januari 2013 naar Amsterdam kwamen. Zoals eerder
genoemd waren de doelstellingen van de aanpak over het jaar 2018 de volgende:




400 klanten stromen uit de bijstand;
600 klanten begeleiden naar parttime werk;
50% van de statushouders stroomt 3 jaar na instroom in deze aanpak uit de bijstand.

Uitstroom uit de bijstand
In 2018 stroomden 69111 statushouders uit de bijstand. Dit waren er 291 meer dan de doelstelling.
Deze 691 statushouders stroomden uit door:
 te starten met werk waarbij het salaris hoger is dan de bijstandsnorm: 420
 te starten met een opleiding waarbij men recht heeft op studiefinanciering: 136
 overige redenen: 135
Onder overige redenen vallen onder andere:
 verhuizing naar een andere gemeente: 46 statushouders
 onvoldoende medewerking van de klant: 24 statushouders
 het op eigen verzoek van de klant stopzetten van de uitkering tijdens een
rechtmatigheidsonderzoek: 5 statushouders
Sinds de start van de aanpak in 2016 stroomden in totaal 1.259 statushouders uit de bijstand.

11

Afkomstig vanuit de cohorten vanaf 2013.
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Parttime werk
In 2018 werden 661 statushouders begeleid naar parttime werk. De ambitie voor dat jaar was 600.
De doelstelling is dus ruimschoots behaald.
In de periode juli 2016 – 2018 werden in totaal 1.413 statushouders begeleid naar parttime werk.

Overige resultaten
In 2018:
 werden ruim 730 taalboosts gestart. Dit is ruim boven de ambitie van 600;
 startten 140 statushouders met een opleiding zonder recht op studiefinanciering;
 startten 172 statushouders met een participatietraject;
 waren 1.513 statushouders in begeleiding naar werk of scholing.

Januari tot en met augustus 2019
Op 31 augustus 2019 richtte de Amsterdamse aanpak statushouders zich op 4.175 statushouders.
De doelstellingen voor deze periode waren als volgt:
 400 klanten stromen uit de bijstand;
 400 klanten begeleiden naar parttime werk;
 50% van de statushouders stroomt na 3 jaar na instroom in deze aanpak uit de bijstand.

Uitstroom uit de bijstand
Van 1 januari tot en met 31 augustus 2019 stroomden 54712 statushouders uit de bijstand. Dit
waren er 147 meer dan de doelstelling.
Sinds de start van de aanpak in 2016 stroomden in totaal 1.796 statushouders uit de bijstand.

12

Afkomstig vanuit de cohorten vanaf 2013.
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Uitstroom per cohort

Bijstandsgerechtigde statushouders
op 01-09-'19

Instroomjaar
uitkering

2019

4% 5%

2018

13%

2017
2016

Uitstroom uitkering
Part-time werk
Uitkering

91%

11%

Totaal: 337

77%

27%

15%

40%

2015



Totaal: 1.199

58%

15%

52%

Totaal: 802

Totaal: 1.779

45%

10%

38%

Totaal: 789

Van het cohort 2016 was op 31 augustus 2019 40% van de statushouders uitgestroomd uit
de bijstand.
Totaal: 350
58%
9%
33%
2014
 Van het cohort 2017 was op 31 augustus 2019 27% van de statushouders uitgestroomd uit
de bijstand.
2013

61%

8%

31%

Totaal: 225

Op 31 augustus 2019 werden ook de volgende resultaten behaald:
25%
50%2013 is uit de bijstand
75% gestroomd.
100%
 0%
61% van de statushouders
uit cohort
Doelstelling*
 58% van de statushouders uit cohort 2014 is uit de bijstand gestroomd.
* Doelstelling: 50% van de statushouders stroomt 3 jaar na instroom in de aanpak uit de bijstand.
N.B. Statushouders uit cohorten 2013, 2014 en 2015 zijn in 2017 ingestroomd in de aanpak. 50% van hen moet dus ultimo 2020
zijn uitgestroomd uit de bijstand.
Figuur

5

Figuur 4

Figuur 4 geeft per instroomcohort (jaar van instroom in de bijstand) aan hoeveel procent van de
statushouders (gedeeltelijk) is uitgestroomd uit de bijstand. We tellen op basis van hele kalenderjaren vanaf het moment van instroom in de aanpak (instroomjaar is t en het telmoment is jaar t+3).
 Voor het cohort 2016 tellen we eind 2019 (t+3) de uitstroom. Op 31 augustus 2019 was
40% van de statushouders uit dit cohort uitgestroomd uit de bijstand. 15% van de
statushouders had parttime werk.
 Voor het cohort 2017 tellen we eind 2020 (t+3) de uitstroom. Op 31 augustus 2019 was
27% van de statushouders uit dit cohort uitgestroomd uit de bijstand. 15% van de
statushouders had parttime werk.
De statushouders uit de cohorten van vóór 2016 zijn in 2017 ingestroomd in de aanpak. Voor deze
cohorten tellen we daarom eind 2020 (t+3) de uitstroom uit de bijstand. Op 31 augustus 2019
werden de volgende resultaten behaald:
 52% van de statushouders uit cohort 2015 is uit de bijstand gestroomd. 10% had parttime
werk.
 58% van de statushouders uit cohort 2014 is uit de bijstand gestroomd. 9% had parttime
werk.
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61% van de statushouders uit cohort 2013 is uit de bijstand gestroomd.8% had parttime
werk.

Parttime werk
Van januari tot en met augustus 2019 werden 586 statushouders begeleid naar parttime werk. De
ambitie voor die periode was 400. De doelstelling is dus ruimschoots behaald.
In de periode juli 2016 – 31 augustus 2019 werden in totaal 1.775 statushouders begeleid naar
parttime werk.

Overige resultaten
Van januari tot en met augustus 2019:



startten 56 statushouders met een participatietraject;
waren 1.816 statushouders in begeleiding naar werk of scholing.

Duurzaamheid
In het coalitieakkoord schrijft de gemeente Amsterdam dat zij voor statushouders inzet op
duurzaam werk in plaats van op snelle uitstroom. Begin 2019 onderzocht de gemeente daarom
hoe duurzaam haar aanpak is. Het begrip duurzaam kan op verschillende manieren worden
gedefinieerd. De aanpak statushouders heeft voor de klanten die de eerste helft van 2018
uitstroomden naar werk onderzocht:
 hoeveel statushouders ten minste een half jaar aan het werk zijn en een half jaar na
uitstroom uit de bijstand nog uitkeringsonafhankelijk zijn13.
 hoeveel statushouders werken op ‘doelniveau’ waarbij het doelniveau wordt bepaald aan
de hand van de gevolgde opleiding(en) en werkervaring van de klant.
Algemene gegevens
In de eerste helft van 2018 stroomden in totaal 306 statushouders uit de bijstand. Het merendeel
van hen was tussen de 18 en 32 jaar oud (61%). Daarnaast was 78% van hen man en 22% vrouw.

Leeftijd uitstroom
7%

18-32

32%
61%

33-45
46-65

Figuur 5
13

Momentopname van het onderzoek was dus eind 2018.

26

Bijstandsonafhankelijk
Van de 306 statushouders die uit de bijstand stroomden, vroeg 16% een half jaar na uitstroom een
bijstandsuitkering aan. 84% (257 statushouders) was na een half jaar nog steeds bijstandsonafhankelijk (zie figuur 6).

Bijstandsafhankelijk na 6 mnd
16%
nee
ja
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Figuur 6
Gekeken naar hun leeftijd zien we dat statushouders van 46 tot 65 jaar een half jaar na uitstroom
uit de bijstand iets vaker terugstromen in de bijstand (20%) dan statushouders tussen de 18 en 32
jaar (16,5%) en 33 tot 45 jaar (14,3%).
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Figuur 7
Werk op doelniveau
Van de 306 statushouders waar onderzoek naar is verricht, heeft ruim 67% werk gevonden op zijn
of haar doelniveau. Dit betekent dat de klant werk uitvoert dat past bij zijn of haar werk- en
denkniveau. Per werk- en denkniveau zijn de resultaten als volgt:
 lager werk- en denkniveau: 100% uitstroom naar werk op doelniveau;
 middelbaar denk- en werkniveau: ruim 61% uitstroom naar werk op doelniveau;
 hoger werk- en denkniveau: bijna 54% uitstroom naar werk op doelniveau;
 wetenschappelijk werk- en denkniveau: 13% uitstroom naar werk op doelniveau.
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Van de uitgestroomde klanten scoort de groep klanten met een wetenschappelijk werk- en denkniveau dus relatief laag op het vinden van werk op doelniveau. Dit heeft diverse redenen
waaronder:
 diplomaherwaardering is niet in alle gevallen (direct) mogelijk. Diploma’s zijn niet altijd
beschikbaar;
 een goede beheersing van de Nederlandse taal is vaak nog belangrijker bij werk op het
hogere werk- en denkniveau;
 beroepen in Nederland vergen soms andere (vak)kennis en expertise dan dezelfde
beroepen in de landen van herkomst. Voorbeelden zijn het vak van jurist of advocaat.
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3.2. Onderzoek naar effectiviteit
Begin 2019 leverde Regioplan haar eindrapport op van de evaluatie van de aanpak
statushouders14. Dit jaarverslag gaat kort op een aantal uitkomsten van dit onderzoek in.

Evaluatieonderzoek Regioplan
Medio 2016 kreeg Regioplan de opdracht de Amsterdamse aanpak statushouders te evalueren. Dit
evaluatieonderzoek liep tot het najaar van 2018 en richtte zich op de kern van de aanpak:
 zo vroeg mogelijk starten;
 met op maat gemaakte intensieve begeleiding;
 met gebruik making van (innovatieve) instrumenten;
 door gespecialiseerde klantmanagers met een lage caseload.
Vluchteling in beeld
Dit evaluatieonderzoek van Regioplan laat met betrekking tot de statushouders het volgende
beeld zien:
 de meeste statushouders in de aanpak zijn van Syrische afkomst, met afstand gevolgd
door de Eritrese afkomst;
 statushouders in de aanpak zijn relatief jong. In alle cohorten is ruim 80% van de
statushouders 40 jaar of jonger. Het derde cohort bestaat vooral uit jonge statushouders:
87% is 40 jaar of jonger;
 70% van de statushouders is man, 30% vrouw;
 het merendeel van de statushouders woont alleen zonder kinderen (een deel van hen
heeft wel een partner en/of kinderen maar woont daar (nog) niet mee samen);
 statushouders die in 2015 instroomden in Amsterdam hebben iets vaker een hogere (HBO
of WO) opleiding dan de statushouders die later zijn ingestroomd. Dit opleidingsniveau
betreft overigens wel een schatting, gebaseerd op de uitvraag van het opleidingsniveau
door de klantmanager tijdens het intakegesprek. Vanwege verschillende tussen onderwijssystemen in de diverse landen is het niet altijd mogelijk is om vast te stellen wat het
Nederlandse equivalent van een opleiding is.
Uitstroom uit de bijstand en werk
Veel statushouders zijn naast hun werk ook bezig met hun inburgering. Zij werken dan ook vaak
parttime wat betekent dat zij niet volledig, maar gedeeltelijk uit de bijstand stromen. Het
evaluatieonderzoek laat van de statushouders die op 31 december 2017 werkten zien dat:
 45% startte in een flexbaan en 55% in een vaste baan
 53% minder dan 12 uur per week werkte
 15% 35 uur of meer werkte
Wat betreft uitstroom uit de bijstand:

Binnen 12 maanden na instroom in de Amsterdamse aanpak stroomde 10% van de
statushouders uit cohort 3 uit de bijstand;
14

Regioplan, ‘Versnelde Participatie en Integratie van Vluchtelingen: De Amsterdamse Aanpak.’.
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 8,5% van cohort 2;
 En 7,5% van cohort 1.
In relatie tot de gemeente monitor kan het volgende worden opgemerkt.
 In de gemeentemonitor zien we, net als in het onderzoek van Regioplan, dat de uitstroom
uit de bijstand na 12 maanden intensieve begeleiding nog relatief bescheiden is (ca 10%);
 Anders dan het Regioplan onderzoek, laat de gemeente monitor ook het effect van de
Amsterdamse aanpak op langere termijn zien. De uitstroom neemt na de periode van 12
maanden, gedurende de resterende begeleidingsperiode van 3 jaar, substantieel toe.
 De Amsterdamse ambitie is dat 50% van de statushouders drie jaar na instroom in de
Amsterdamse aanpak weer is uitgestroomd.

3.3. Amsterdamse resultaten versus het landelijk gemiddelde
In september 2019 jaar kwam de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019
van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met Divosa uit. Dit rapport
schetst een beeld van de positie van statushouders in diverse gemeenten. Daarbij is ook antwoord
gegeven op vragen als:
 Hoeveel procent van de statushouders die vanaf 2015 door gemeenten zijn begeleid, is
afhankelijk van een bijstandsuitkering?
 Hoeveel statushouders zijn door gemeenten begeleid naar een opleiding?
 Hoe vaak worden participatietrajecten ingezet?
Onderstaande gegevens zijn afkomstig van deze monitor van KIS en Divosa. De gemeente
Amsterdam heeft hier uiterst rechts een kolom aan toegevoegd. De tabel laat zien hoe de
Amsterdamse resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde van gemeenten. Er dient wel
te worden opgemerkt dat de Amsterdamse cijfers zoals genoemd in de vorige paragrafen, door
een verschil in definities en variabelen niet één op één kunnen worden vergeleken met de
resultaten uit het KIS-rapport. Toch geeft onderstaande tabel een goed beeld van hoe Amsterdam
het doet ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Integratie route
1. Directe bemiddeling naar arbeidsmarkt
2. Bemiddeling naar/via onderwijs
3. Inzet op activeringsactiviteiten ter
bemiddeling naar de arbeidsmarkt
4. Inzet op maatschappelijke
participatie. Nog niet bemiddelbaar.
5. (Nog) geen inzet op bovenstaande
routes
Figuur 915
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Omdat de gemeente Amsterdam andere variabelen en definities voor haar inzet en de resultaten van deze inzet
gebruikt dan KIS, moeten de percentages in de rechterkolom van deze tabel worden gezien als een schatting.
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Uit bovenstaande tabel komt het volgende beeld naar voren:
 in de gemeente Amsterdam wordt een groter deel van de statushouders direct naar de
arbeidsmarkt begeleid dan landelijk gezien;
 ook de begeleiding van statushouders naar onderwijs is percentueel hoger in Amsterdam;
 de inzet op activeringsactiviteiten in Amsterdam is ongeveer gelijk aan het landelijk
gemiddelde;
 de inzet op maatschappelijke participatie in Amsterdam is percentueel lager dan het
landelijk gemiddelde;
 een laatste conclusie is dat de gemeente Amsterdam al haar statushouders in begeleiding
heeft.

Bovengenoemde resultaten vloeien voort uit de kenmerken van de Amsterdamse aanpak waarbij
vroeg in het proces, iedere statushouder intensieve begeleiding geboden wordt door
klantmanagers en jobhunters gericht op begeleiding naar werk of opleiding. Daardoor kunnen
relatief veel statushouders direct worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt of naar onderwijs. En
daardoor krijgt elke statushouder in Amsterdam een passend begeleidingsaanbod.

3.4. ESF-Award
Sinds 2016 ontvangt de Amsterdamse aanpak statushouders subsidie vanuit het Europese
Structuur Fonds (ESF). Deze subsidie wordt onder andere aangewend om de caseload van
klantmanagers te verlagen. Bij de aanpak begeleidt een klantmanager maximaal 50
statushouders. Een klantmanager van de Amsterdamse aanpak kan zijn of haar klant dus
intensiever begeleiden en maatwerk bieden.
Op woensdag 7 november 2018 won de gemeente Amsterdam met haar aanpak statushouders de
ESF-award 2018. Vooral de inzet van ervaringsdeskundigen, de persoonlijke en intensieve
begeleiding van statushouders, een goede organisatie van deze begeleiding en de stevige
resultaten die de aanpak behaalde, leverden bewondering van de jury op.
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4. Randvoorwaarden

4.1. Organisatie
Toen de Amsterdamse aanpak statushouders medio 2016 van start ging had de gemeente
uitsluitend incidentele middelen beschikbaar om deze aanpak uit te voeren. Dij aanvang werd
aanpak daarom hoofdzakelijk uitgevoerd door medewerkers die de gemeente extern inhuurde.
Het huidige college heeft besloten om structurele middelen vrij te maken voor het continueren en
borgen van de Amsterdamse aanpak statushouders: jaarlijks 10 miljoen euro. Nadat deze
structurele middelen bij de najaarsnota 2018 definitief beschikbaar werden gesteld, heeft de
gemeente door middel van een zorgvuldige werving en selectieproces de medewerkers die de
uitvoering van de aanpak continueren bij Werk, Participatie en Inkomen (WPI) grotendeels in
dienst genomen16. Om enige flexibiliteit te houden wat personele capaciteit betreft, is er
daarnaast nog een kleine flexibele schil met medewerkers die zijn ingehuurd.

4.2. Financiën
Begroting 2018

Bedragen
x € 1 mln.

Lasten

Baten

Jaarrekening 2018
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Figuur 10

Het saldo is € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Dit is een toegestane overschrijding omdat bij de
decembercirculaire 2018 van het rijk € 0,2 miljoen voor asielzoekers en vluchtelingen beschikbaar
is gesteld voor het onderdeel werk.

16

Uitvoering motie Kaya 19/20 juli 2017 (motie 914b)
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