Te weinig statushouders komen
aan het werk. Tegelijk inburgeren,
werken en taal gericht op het
beroep leren, zorgen voor een
vroege focus op werk van
statushouders met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook
de taalverwerving en inburgering
raken erdoor versneld. Onder
andere om statushouders sneller
aan het werk te helpen, verandert
het inburgeringsstelsel vanaf
2020. Gemeenten krijgen meer
regie en duale trajecten een
centrale rol.

Succesfactoren
Diverse aanbieders
Drie partijen bieden duale
trajecten aan:
•	Gemeenten en
SW-bedrijven
(re-integratietrajecten
vanuit de bijstand naar
werk)
•	Mbo-instellingen
(opleidingen met extra
taalondersteuning of
gecombineerd met
inburgering)
•	Bedrijfsleven (trajecten
om voor te bereiden op
werk)

Bijdrage aan snelle
(arbeids)integratie
Duale trajecten dragen bij
aan de versnelling van de
(arbeids)participatie door:
• De vroege focus op werk
• Sneller de taal te leren

Factsheet: Succesfactoren voor
duale trajecten voor statushouders

Knelpunten
Organisaties/opleidingen
ervaren in de uitvoering
van duale trajecten enkele
knelpunten:
•	Gebrekkige aansluiting
tussen het inburgeringsen participatiebeleid
•	Versnipperde en
onzekere financiering
•	Behalen VCA-diploma
struikelblok voor
statushouders

Vooral deze factoren
bepalen het succes van een
duaal traject:
• Goede
	
selectie en intake:
niveau deelnemers sluit
aan bij vereisten traject
•	Realistische
verwachtingen:
statushouder en
werkgever weten wat te
verwachten
• Matching
	
met werk
of stage door één
professional
•	Adequate
taalondersteuning:
intensief en ingebed in de
werkcontext
• Begeleiding
	
op de
werkvloer: professionele
nazorg en coaching door
collega’s
• Gedeelde
	
visie van de
betrokken partijen

Download ‘Duale trajecten taal en werk.
Inventarisatie van duale trajecten voor
statushouders’.
Download de samenvatting

SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland hebben Regioplan gevraagd onderzoek te
doen naar de soorten duale trajecten en hun meerwaarde. Het rapport ‘Duale trajecten taal
en werk. Inventarisatie van duale trajecten voor statushouders’ bevat aanbevelingen en
praktijkvoorbeelden voor een versnelde (arbeids)participatie. Rijk, gemeenten, bedrijfsleven,
roc’s en SW-bedrijven kunnen die gebruiken om het inburgeringsstelsel of de duale trajecten te
verbeteren. Nu daarmee beginnen, biedt ook de huidige statushouders baankansen, vooral in
het gunstige economisch klimaat.

