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• Jaarlijks 2.400 nieuwe statushouders naar 

Amsterdam

• Na 2 jaar in Amsterdam 88% statushouders in de 

bijstand.

• 65 % van alle statushouders langdurig in de 

bijstand.

• Wachttijden voor woning onvoldoende benut

• WRR rapport integratie asielmigranten:
– Zorg voor snelle asielprocedure met aandacht voor 

arbeidspotentieel

– Maak een aanpak met parallel: taal, opleiding, wonen en werk 

zoeken. 

Inleiding statushouders in Amsterdam



• Amsterdamse aanpak: eerder en sneller naar werk 

en opleiding.

• Meaningful waiting en ontwikkelen nieuwe 

innovatieve werkwijzen.

• 10 miljoen in herziening coalitieakkoord.
1. Actieplan werk en ondernemerschap voor 

vluchtelingen

2. Intensivering klantmanagement, vervroegen taal en 

oriëntatie voor vluchtelingen.

Amsterdamse aanpak



Programma



Kernelementen:

• Eerder al in het AZC beginnen

• Intensieve begeleiding door consultants/klantmanagers 

en een lagere caseload

• Meer maatwerk

• Parallel begeleiding naar werk, opleiding, participatie of 

zorg

Gezamenlijke aanpak Economie, WPI en Manpower



Eerder & meer inzicht in statushouders gekoppeld aan 

Amsterdam maar nog woonachtig in AZC:

• Wie zijn ze?

• Wat kunnen ze?

• Wat willen ze?

Snellere en effectievere matching naar

• Werk of ondernemerschap

• Opleiding

• Werk/leertraject

• Indien nodig: zorg

Assessment en intake



• Kandidaat tussen 18 – 65 jaar

• Assessment is beschikbaar in Engels, Tigrinya, Syrisch 

Arabisch en Nederlands. 

– Kandidaat moet in één van deze talen het 

assessment kunnen afnemen

• Kandidaat heeft digitale vaardigheden om het 

assessment op de computer te kunnen maken

Selectiecriteria assessment



1.Persoonlijke vragenlijst (incl. opleiding en 

werkervaring)

2.Traumatiseringsvragenlijst

3.Motivatie en werkzoekgedrag

4.Taaltest Nederlands en Engels

5.Capaciteitstest

6.Persoonlijkheidstest 

7.Competentietest
• Mondeling communiceren  - Contactgerichtheid

• Samenwerken  - Klantgerichtheid

• Plannen en organiseren  - Doorzettingsvermogen

• Initiatief nemen  - Flexibiliteit

• Gedrevenheid  

Onderdelen assessment



• Na assessment gaat consulent (Manpower) en tolk in 

gesprek met kandidaat op basis van rapport uitkomsten 

assessment

• Talentgesprekken met kandidaat

• Plan van aanpak wordt opgesteld met kandidaat

Vervolg assessment



• Plan van aanpak is leidend (aanbod)

• Matchingstafel, matching tussen vraag en aanbod. 

Zowel voor individuen als groepen

• Alle vacatures van de convenant partners (vraag)

• Aanbod van onderwijsinstellingen en opleidingshuizen 

(vraag)

Wat is er nodig voor een match met werk of opleiding?



Convenant



Pilot The Next Step: waarom? 

A TREND THAT 

CHANGES THE 

WORLD OF WORK



45 deelnemers gestart

• 21 Syrië

• 24 Eritrea

Dwarsdoorsnede

Pilot The Next Step 



Deelnemers - Dwarsdoorsnede

Opleidingsniveau

1.Zeer laag opgeleid 
i. Basisschool

2.Laag opgeleid 
i. (gedeelte) middelbare school

3.Middelbaar opgeleid
i. Mbo

4.Hoog opgeleid 
i. Hbo en wo



• Assessmentgesprek

• Talentgesprek

• Plan van Aanpak

• Coaching

• Training

• Matching

• Evaluatie

Begeleidingstraject



Pilot: 45 assessments

• 34 naar opleiding & bijbaan

• 6 extra traject (taal & alfabetisering) i.v.m. met laag 

opgeleid

• 4 in matchingstraject naar werk

• 1 naar zorg

Entree: 317 intakes

• 59 hebben een werkplek

• 82 worden bemiddeld naar werk

• 98 naar opleiding (vooral HBO / WO, beperkt MBO)

• 78 zitten in een matchingstraject

Resultaten



• Iedereen die het assessment kan maken, krijgt een 

assessment. Anders een intake.

• Iedereen TOV en maatschappelijke begeleiding.

• 1.000 intensieve taaltrainingen.

• Intensief klant management.

• Intensief matchen naar Convenant-partners en via 

matching events.

• Opleiding en inburgering (mbo (bbl / bol), hbo, wo, 

opleidingshuizen).

• Werk en Re-integratietrajecten.

• Participatietrajecten.

Opgave 2016/2017: Bemiddeling +/- 5.000 statushouders



Salam Saab

Wat betekent de begeleiding voor deelnemers?



Vragen



•Presentaties beschikbaar op maandag 10 

oktober

•Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

•SVP evaluatieformulier invullen

•Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




