
Werken aan werk voor statushouders,
investeren in de toekomst



Werken aan werk voor statushouders

 Er gebeurt veel, veel experimenten, pilots, 
proeftuinen…

 Maar: wat werkt?
 Provincie Overijssel vraagt Windesheim om 

onderzoek: Samir Garic, Sjiera de Vries, Asia 
Lababidi, Astrid Metselaar en 13 studenten:
Sanne Meijer, Saskia te Loo, Joanne Wakker, 
Fatima Mansouri, Stefhanie Vinke, Cindy Lange, 
Savannah Metselaar, Laura van Limbeek, 
Patricia Duursma, Nanette van der Kemp, 
Melike Mehmeti, Zoureha Ikililou en Gerald 
Grobben



Werken aan werk voor statushouders

Projecten

1. Enschede: STAR/T

2. Oldebroek: Statushouders doen mee

3. Oldenzaal: Statushouders aan de slag 
(Meesterwerk)

4. Apeldoorn: Statushouders op weg naar 
Participatie en Werk 

5. Dalfsen: Thuis in Dalfsen



Vandaag: voorlopige resultaten

Het onderzoek:
 75 interviews met statushouders
 13 intervisiegesprekken met begeleiders
 90 dossiers statushouders

 Afsluitende bijeenkomst met definitieve resultaten: 26 november
 Op de hoogte blijven? SGC.Volgers@windesheim.nl

Belangrijkste resultaat al bekend:
 Werken aan werk voor statushouders = investeren in de toekomst
 Uw werk is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd!

mailto:SGC.Volgers@windesheim.nl


Landelijke beeld 

• 17% statushouders ingestroomd in 2015 heeft betaalde baan
• 4% meer dan in 2018
• 2/3 werkt onder opleidingsniveau
• Veel tijdelijke en kleine banen
• 63% van de statushouders ontvangt bijstand 

was 72% vorig jaar(schatting gemeenten)
• Verwachting: na 12 jaar werkt 51%, 

vergelijkbaar met niet-westerse migranten
(KIS, monitor 2019)

Inburgeren kost tijd, we zijn nog maar net begonnen



Werken met statushouders vraagt tijd en expertise

 Veel projecten, experimenten, pilots, proeftuinen
 Mooi, veel aandacht, maar vluchtig
 Financiering voor nieuw, niet voor succesvol werken
 Idee lijkt: als we weten hoe kan het net zo snel als regulier
 Maar: startpositie statushouders echt anders en meer hectiek
 Projectmedewerkers toegewijd, maar zwaar belast 
 Weinig leren van elkaar, veel waan van de dag

 Investeer in duurzame aanpak en kennisontwikkeling



Een baan of een toekomst?

Wat is het doel, wat is succes? 
 Snel aan het werk of duurzame carrière?
 Uit de bijstand of potentieel benutten?
 Een baan of een loopbaan?

 Ambitieuze doelen, gezien startpositie: haalbaarheid
 Taal essentieel, ook vaktaal, vraagt tijd en training
 Inburgeren stopt niet bij diploma, vraagt energie en ‘verstoort’
 Opnieuw beginnen = kans, maar ook rouw en teleurstelling

Kijk samen naar de langere termijn en de stappen die nodig zijn



Uitgangspositie statushouder

 Beperkte taalvaardigheid 
 Beperkte kennis cultuur, ook werkcultuur 
 Beperkt sociaal netwerk
 Beperkte relevante werkervaring
 Laag opleidingsniveau
 Werkgevers (h)erkennen opleiding en werkervaring 

nauwelijks
 Gezondheid en psychosociale problemen
 Nog veel tijd en energie nodig voor inburgeren 
 Werk niet voor iedereen een doel

 Uitgangspositie écht anders, afstand groot, op veel 
terreinen

‘Een statushouder: “Ik heb 
inburgeringsexamen nu klaar, 
maar ik wacht nu omdat ik 
niet geslaagd allemaal. Voor 
twee onderdelen niet 
geslaagd: schrijven en nog… 
denk ik lezen. Ik doet deze nu 
vier keer en nu mijn docent 
zegt, nu stoppen en ze gaat 
voor mij een vrijstelling 
aanvragen. Dus ik wacht nu  
vrijstelling, maar tot nu heb ik 
niets gehoord.” 



Aandachtspunten in de begeleiding

 Het traject: 
 Inschatten van afstand tot de arbeidsmarkt én mogelijkheden 
 Voortraject: inburgering en maatschappelijke participatie 

voorwaarde
 Samenwerken met statushouder

 Verschil in perceptie begeleider en statushouder (culturele 
afstand)

 Verwachtingsmanagement: wie doet wat, wat kan wel/niet 
 Diversiteit doelgroep en maatwerk-garantie: samenwerken 

met ketenpartners, 
 Mogelijkheden: opleiding, aansluiting en financiering en 

bereidwilligheid werkgevers

Begeleiding vraagt aandacht, geduld, flexibiliteit en 
vindingrijkheid

Een begeleider: 
“Je moet eigenlijk 
meer uitgaan van 
kandidaat naar 
functie 
in plaats van 
functie naar 
kandidaat. 
Wij denken dat 
daar meer kansen 
liggen.”



Wat werkt

 Eigen regie/ zelfredzaamheid: aanspreken op intrinsieke motivatie
 Persoonlijke band, betrokkenheid, aandacht…
 Coachen: lange adem, verwerken teleurstelling, energie en motivatie op 

peil houden
 Lerend werken en werkend leren (bijscholing, taal op locatie)
 Samenwerken, multidisciplinair: casemanagement
 Geschikte werkervaringsplekken, samenwerken met bedrijven 
 Rolmodellen: statushouders en ondernemers
 Individuele trajecten (niet even snel, persoonlijke voorkeur)

 Empowerment en het bevorderen van sociaal kapitaal zorgt voor 
zelfredzaamheid en eigen kracht



Werken aan een nieuwe toekomst

 Werken aan werk voor statushouders = werken aan een nieuwe 
toekomst

 Werk is belangrijk voor integratie, maar onderdeel van geheel
 Integrale aanpak, gericht op duurzame inzetbaarheid
 Uitgaan van talent en mogelijkheden, wat past daarbij?
 Maar ook hier en nu: gezien worden, contact

 Uw werk, hun toekomst, maar ook onze gezamenlijke toekomst

 



Meer weten?

Samir Garić, onderzoeker 
s.garic@windesheim.nl
088 469 6137

Sjiera de Vries, lector
sjiera.de.vries@windesheim.nl 
088 469 6974

Saskia Volgers, projectondersteuning
SGC.Volgers@windesheim.nl
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mailto:sjiera.de.vries@windesheim.nl
mailto:SGC.Volgers@windesheim.nl

	Dia 1
	Dia 2
	Werken aan werk voor statushouders
	Vandaag: voorlopige resultaten
	Landelijke beeld
	Werken met statushouders vraagt tijd en expertise
	Een baan of een toekomst?
	Uitgangspositie statushouder
	Aandachtspunten in de begeleiding
	Wat werkt
	Werken aan een nieuwe toekomst
	Dia 12

