
 

 

 

 

Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 11 oktober 2021 vijf vragen aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gericht.  

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de raad, beantwoordt het college deze schriftelijke vragen als volgt. 

Op 2 september is het onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ van het 

Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd. Met de invoering van de nieuwe inburgeringswet krijgen  

gemeenten veel nieuwe taken rond de inburgering en integratie van statushouders. Het onderzoek laat  

zien dat er financiële prikkels zouden kunnen zijn om statushouders niet direct naar werk te  begeleiden. 

 

1. Is het college bekend met het onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ 

van het CPB? 

Ja, dit onderzoek is bekend bij het college. 

2. Is het gemeentelijk beleid dat, nadat een statushouder in Den Haag geplaatst is, voorspeld wordt of de 

statushouder waarschijnlijk zal gaan verhuizen? Zo ja, heeft die voorspelling gevolgen voor wat er 

bijvoorbeeld in de arbeidsmarktintegratie van de desbetreffende statushouder wordt geïnvesteerd?  

Nee, dit wordt niet voorspeld.  

3. Herkent het college de financiële prikkel, enkel op korte termijn, om niet te investeren in het 

begeleiden naar werk van statushouders als de gemeente inschat dat de statushouder gaat verhuizen, 

zoals het CPB-onderzoek schetst?  

 

Het college herkent dit niet. Er wordt immers niet van tevoren ingeschat of een statushouder zal verhuizen 

(zie beantwoording vraag 2).  

 

4.  Investeert de gemeente Den Haag bij arbeidsmarktintegratie een even groot bedrag per 

statushouder? Zo nee, waar wordt op gebaseerd welk bedrag per statushouder wordt geïnvesteerd 

en/of welke arbeidsintegratietrajecten worden aangeboden?  

De keuze voor het inzetten van bepaalde voorzieningen en/of arbeidsmarktintegratietraject is maatwerk. Er 

wordt een weloverwogen keuze gemaakt op basis van de behoeften en capaciteiten van de statushouder in 

combinatie met het inburgeringstraject dat deze persoon aan het doorlopen is. Om deze reden wordt er niet 

een even groot bedrag per statushouder ingezet.  
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Onderwerp 

Antwoord van het college op de schriftelijke vragen van het raadslid 

mevrouw Klokkenburg-Reedeker, luidend: ‘Statushouders direct koppelen 

aan werk’. 
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5.  Deelt het college de mening van de ChristenUnie/SGP dat het van belang is om een statushouder zo 

snel mogelijk, dus al in de overbruggingsperiode, te koppelen aan de (Haagse) arbeidsmarkt? Gaat 

het college hier ook op inzetten? Zo ja, hoe ziet deze koppeling eruit? Zo nee, waarom worden 

statushouders niet direct in de overbruggingsperiode gekoppeld aan de lokale arbeidsmarkt? Graag 

een uitgebreide reactie. 

Het college deelt de mening van de ChristenUnie/SGP dat het van belang is om een statushouder zo snel 

mogelijk te koppelen aan de (Haagse) arbeidsmarkt. Het koppelen aan de Haagse arbeidsmarkt kan echter 

pas starten op het moment dat de statushouder is gehuisvest in Den Haag. Om dit in de praktijk te kunnen 

brengen, zal er in Den Haag een ‘brugklas’ worden aangeboden aan alle statushouders. Hierin zullen 

statushouders direct vanaf de start geïntroduceerd worden in de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van 

de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Daarin maken zij direct kennis met het Nederlandse 

arbeidsmarkt systeem. Ook geeft de brugklas een goed beeld van de capaciteiten en wensen van de 

statushouder zelf en kan een gerichte koppeling met de Haagse arbeidsmarkt worden gemaakt. Bovendien 

zet het college vanaf het begin in op duale inburgeringstrajecten waarbij taal gecombineerd wordt met 

participatie. Taal in de praktijk is hiervan een belangrijk voorbeeld, waarbij de statushouder direct zal 

worden gekoppeld aan de Haagse arbeidsmarkt. Voor een uitgebreide toelichting over de MAP en hoe het 

college de duale inburgeringstrajecten vorm zal geven verwijs ik u graag naar de rapportage ‘Implementatie 

Haagse Inburgering’ die eind van dit jaar naar de raad gaat.  

Hett college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Ilma Merx    Jan van Zanen 

 

 

 


