
Arbeidstoeleiding: Maatwerk, intensieve begeleiding en geduld gevraagd 

Sinds de grote instroom van asielzoekers in 2015 zijn door gemeenten en maatschappelijke 
organisa:es aanpakken ontwikkeld om statushouders sneller en duurzamer te begeleiden rich:ng de 
arbeidsmarkt. Acht van deze ini:a:even zijn met subsidie vanuit het ZonMw-programma ‘Vakkundig 
aan het Werk’ onderzocht. Het project VIP van VluchtelingenWerk Nederland is daar één  van. 
Regioplan en het Verwey-Jonker Ins:tuut bundelden de kennis en des:lleerden de belangrijkste 
inzichten over werkzame aanpakken. 

Deze kennissynthese geeP een aantal waardevolle nieuwe inzichten en beves:gt op hoofdlijnen de 
geldende consensus over goede arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Het is en blijP een langdurig 
proces met maatwerk. Daarin zijn zowel intake, groepstraining, aanraking met het werkveld en 
nazorg bij werk belangrijk. Andere essen:ële aspecten van succesvolle aanpak: deskundigheid van de 
betrokken uitvoerders met voldoende handelingsruimte en vakmanschap,  integraliteit  en 
samenwerking. 

Voor goede begeleiding blijkt ook een lage caseload cruciaal, om zo intensief te kunnen begeleiden 
en maatwerk te leveren. Verder is een goede vertrouwensband van belang, en de begeleiding moet 
gedurende langere :jd worden geboden. Vluchtelingen en hun begeleiders vinden in alle 
onderzoeken zelfredzaamheid belangrijk. Dat wordt echter niet vanzelf bereikt en vereist van de 
begeleider constante reflec:e op het eigen handelen. 

VluchtelingenWerk wijst er al jaren op dat haas:ge spoed ook hier niet goed is en dat er maatwerk 
moet worden geboden.  ‘Dat idee is inmiddels stevig verankerd stevig in ons aanbod. Onze 
vrijwilligers maken het mogelijk om langdurige maatwerkbegeleiding bieden. Hun caseload is laag, 
waardoor er genoeg aandacht is voor elke vluchteling en zijn of haar wensen. De nazorg van onze 
arbeidscoaches wordt door vluchtelingen, werkgevers en gemeenten als waardevol ervaren’, aldus 
Radboud Fransen, adviseur arbeidspar:cipa:e van VluchtelingenWerk. Hij wijst er ook op dat we in 
bijna al onze trajecten op het vlak van arbeidspar:cipa:e vluchtelingen laten proeven aan het echte 
werk. 

 



Speciale aandacht is er in ‘Vakkundig aan het Werk’ voor het thema gezondheid, omdat de fysieke, 
psychische en ervaren gezondheid van vluchtelingengroepen vergeleken met autochtone 
Nederlanders minder goed is. Uit de onderzoeken blijkt dat goede gezondheid een voorwaarde is om 
te kunnen par:ciperen. De gezondheidssitua:e moet blijvend bespreekbaar worden. Belangrijk 
daarvoor is dat de begeleiders voldoende toegerust zijn en het zorg- en welzijnsaanbod toegankelijk 
en passend is. 

De lessen uit ‘Vakkundig aan het Werk’ zijn volgens Radboud Fransen van groot belang bij de 
uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet, die per 2022 in moet gaan. VluchtelingenWerk roept 
gemeenten op om rekening te houden met deze adviezen bij het inrichten van hun dienstverlening. 
Daarnaast bepleiten we dat gemeenten niet focussen op ‘broodbanen’, op het zo snel mogelijk aan 
het werk krijgen, ook al past dat werk helemaal niet bij de vluchteling. ‘Net als Regioplan adviseren 
wij samen met de vluchteling een ontwikkelpad naar de ‘droombaan’ te schetsen. Het helpt als de 
gemeentelijke klantmanagers hier door een lage caseload ook de ruimte voor hebben’, aldus 
Fransen. 

Al met al geeP deze bundeling een preZge beves:ging van het belang van goede begeleiding 
rich:ng arbeidspar:cipa:e. Laten we ook dankbaar gebruik maken van de nieuwe inzichten. En om 
daar direct mee aan de slag te gaan, hebben de onderzoekers ook nog een prak:sche handleiding 
opgesteld.  

Zowel het onderzoek als de handreiking zijn te downloaden van de site van Regioplan: h]ps://
www.regioplan.nl/actueel/stappen-op-weg-naar-werk-lessen-voor-de-arbeidstoeleiding-van-
statushouders-gebundeld/ 
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