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Voorwoord van dank
IamNL SIB Veldhoven is per 1-11-2020 voltooid. Drie jaar intensief werk om een plek te maken voor statushouders in
Veldhoven, waar zij hun antwoorden vonden en konden bewegen in de richting van IamNL’s missie: Ik doe mee in
Nederland. Inburgeren en werken. Meedoen!
Om te beginnen spreken we hier onze dankbaarheid uit naar de gemeente Veldhoven, met name Wethouder
Mariënne van Dongen voor haar lef om deze SIB te initiëren. Daarnaast danken wij het ambtelijk apparaat voor de
uitwerking in processen en voortgang. Het team van het Sociaal Domein danken we voor de samenwerking, voor de
support en voor hun inzet om het beste te willen voor deze groep statushouders.
Dan natuurlijk de investeerders achter dit programma, ING en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe stichting dank
voor het gestelde vertrouwen!
Aan Laurina Nieukerke en Samuel Oudkerk van Inclusif onze dank voor hun bijdrage aan het mogelijk maken van deze
SIB en het beheren van de relaties met de gemeente en investeerders en het bewaken van de voortgang en impact.
Dat was essentieel en zeer waardevol. Veel werk ‘achter de schermen’ is door jullie verzet.
Taleninstituut Regina Coeli danken we voor de professionaliteit, de flexibiliteit en de inzet om onze medewerkers zo
snel mogelijk te supporten in hun inburgering. Het hele docententeam danken wij voor de liefde en aandacht
waarmee zij betrokken waren. Zij stonden garant voor vele uren van gepassioneerd onderwijs.
We danken alle werkgevers die kansen boden. Zeker 102 banen zijn gecreëerd en er zijn gesprekken gevoerd met
honderden werkgevers in de regio. Zeer verrijkend en inspirerend!
Wanneer we terugkijken op dit programma, overheerst de trots op de medewerkers die deze unieke kans hebben
aangepakt en voor zichzelf een wezenlijke stap richting een betere toekomst hebben kunnen zetten. We hebben in
een project dat niet zonder uitdagingen en risico’s was en bovendien in de eindfase, net als de hele wereld, te maken
kreeg met de Covid-19 crisis, steeds vertrouwen gehad in een goed resultaat. Bovenal hebben we gezien dat de
meeste van onze medewerkers de kans pakten die IamNL hun bood.
In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de verschillende aspecten van ons programma en de resultaten die
zijn geboekt, om zo te komen tot een helder beeld en als blijvend document dat we graag delen als afronding van
deze IamNL pilot in Veldhoven.
In de samenvatting een overzicht van resultaten. Daarna geven we meer zicht op Waarom IamNL er moest komen.
Vervolgens spreken we over het programma en onze medewerkers en delen we de impact
We nemen U mee in de resultaten, zowel feitelijk als minder feitelijk. De maatschappelijke impact telt namelijk. We
besluiten deze rapportage met een selectie van prachtmensen die een plek vonden en voorwaarts gaan. ‘Van getallen
naar gezichten’.
We delen onze trots en de blijheid van de groep medewerkers. We kunnen het niet genoeg zeggen: ‘Meedoen in
Nederland is tot leven gekomen voor een mooie groep mensen’.
Veldhoven, december 2020
Ineke Hurkmans

Marc de Jong Luneau
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Samenvatting
De uitdaging
In Nederland zijn rondom het inburgeren en integreren van statushouders een aantal weeffouten in het
systeem op te merken. Wij hebben met IamNL die weeffouten willen voorzien van oplossingen en een
aanpak die recht doet aan de behoefte van medewerkers, werkgevers en overheid, in afstemming en met
respect voor alle belangen. De regie op één plek, met een integrale aanpak die ervoor zorgt dat er direct en
effectief gereageerd kan worden op oneffenheden en obstakels die zich aandienen.
Een van de belangrijkste bekende weeffouten voor duurzaam succes was het ontbreken van een integrale
aanpak (staat nu wel op de agenda voor 2022, IamNL heeft daarin reeds aangetoond dat dit een juiste
toekomstvisie is), de keuzevrijheid van doelgroep met betrekking tot taalaanbieders (onvoldoende kwaliteit
en intensiteit) en het ontbreken van regie op mijlpalen en succesindicatoren, zoals de gemeente, de
taalaanbieder, re-integratiebureau, etc.
Daarnaast blijkt de intensiteit van begeleiding onvoldoende te zijn op gefragmenteerde momenten in een
week. IamNL’s voorwaarde was een fulltime aanwezigheid van alle medewerkers, volledige regie en een zo
groot mogelijke focus op fulltime werk in plaats van parttime.
Statushouders staan werkelijk aan de rand van onze samenleving, omdat zij de taal moeten leren, het hele
arbeidsveld en de normeringen daaromtrent nog moeten leren kennen en omdat zij bij binnenkomst in
Nederland slechts één dingen konden doen en dat was ‘wachten’.
Wij toonden aan dat een startup als uitgangspunt, mensen direct in beweging zet, eigenaarschap vergroot
voor doelen en hen motiveert om stappen te zetten. Risico’s nemen in een vreemd land is moeilijk. Wij
konden support geven en vertrouwen blijven schenken aan de weg voorwaarts. Het perspectief:
onafhankelijk en vrij zijn, meedoen!

De opdracht
Creëer voor 25 statushouders - nieuwkomers met een verblijfsvergunning - minimaal 24 maanden (600
maanden totaal) dat zij meedoen in Nederland zodat zij uit de Participatiewet (PW) kunnen blijven.

Het resultaat
-

-

IamNL startte op 1-11-2017 met 64 medewerkers met de missie: ‘Ik doe mee in Nederland’.
IamNL realiseerde met 48 statushouders 924 maanden besparing uit de PW. 23 maanden was een
kortdurend beroep op de WW van toepassing, waardoor iemand niet terugviel in PW, maar vrij
gemakkelijk door kon naar een volgende baan.
Gemiddeld werkte een medewerker 19,25 maanden
In totaal realiseerden we 102 banen
Inburgering is gerealiseerd voor 81,25% van de medewerkers. Van de gehele groep medewerkers
behaalde 29,7% hun inburgering binnen één jaar, 21,9% voldeed aan hun inburgeringsplicht tussen
12 en 18 maanden na aanvang van het project.
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Het financiële resultaat
Deze SIB is geslaagd omdat drie partijen in een publiek-private samenwerking een oplossing en aanpak
vonden voor een grote maatschappelijke uitdaging.
De businesscase is rond. De gemeente heeft een significante groep mensen kunnen ondersteunen in de
ontwikkeling van hun welzijn en bestaan. De stichting Social Impact Bond Veldhoven heeft haar financiering
volledig afgelost en het maximale rendement van 8% terugbetaald. De SIB is voor zowel de gemeente als
voor de investeerders succesvol. De impact is voor de investeerders succesvol en zoals voorafgaand
gehoopt. Het is voor hen een voorbeeld van hoe publiek private fondsen gezamenlijk problemen op een
zakelijk, kwalitatieve, duurzame en impactvolle wijze kunnen oplossen. Daarmee is de SIB voor zowel de
gemeente als voor de investeerders succesvol.
IamNL heeft als bedrijf de kans gekregen om een concept te ontwikkelen en uit te bouwen. Inclusif heeft
wederom een construct kunnen bouwen en impact kunnen maken voor een belangrijke doelgroep in onze
samenleving.

De impact
De persoonlijke sociale impact voor de groep en de gemeenschap groot. Dit project heeft voor vele
familieleden, kinderen en andere betrokkenen een verrijking betekent. Deze impact is niet gemakkelijk in
cijfers uit te drukken, maar laat zich vooral zien in de sterretjes in de ogen van onze medewerkers, hun
echtgenoten en de 94 kinderen die directe impact ervaren. Wanneer mensen werk een belangrijke plek in
hun leven laten innemen zijn zij beter opgewassen tegen diepgaande gebeurtenissen. IamNL fungeerde als
supportsysteem voor de medewerkers en hun families. Wanneer ouders werken heeft dit een bijzonder
positief effect op de ontwikkeling van hun kinderen. We zien doordat mensen meer verantwoordelijkheid
nemen op een aantal vlakken (economische) effecten:
- Minder druk op gezondheidszorg
- Psychische hulp lijkt minder vaak en korter nodig
- Sociale interactie met andere kinderen wordt groter, en daarmee stijgt het algehele welzijn van
kinderen en het gezin
Levens zijn veranderd, stappen zijn gezet, nieuwe paden zijn bewandeld en veel nieuws is geleerd. We laten
in deze rapportage zien waar de impact nog meer zichtbaar is.
IamNL is een startup voor statushouders, waarbij we de basisfilosofie ‘iedereen heeft zijn eigen antwoord
al’ als uitgangspunt namen. Zelforganisatie, eenvoud en zelfbekrachtiging staan voorop1.

1

Bron: Jump Movement filosofie en methode
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In de projectperiode van drie jaar werkten we in een klein team aan de missie ‘Ik doe mee in Nederland’ en
voorzagen de ruimte aan De Run in Veldhoven van veiligheid, inspiratie en kansen voor de groep
statushouders. Deze werden met twee handen aangepakt.

De ‘Social impact wall’ van IamNL
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Waarom IamNL?
Omdat meedoen in Nederland een recht is voor iedereen die hier verblijft. En omdat als iemand mee wil
doen in Nederland, het van belang is dat er ruimte is om stappen te zetten.
Meedoen in Nederland voor statushouders gaat over twee dingen: inburgeren en werken.
Daar zetten we op in met IamNL. We beschouwen de deelnemers aan het programma als medewerkers. Als
mensen die alles doen wat nodig is om naar hun volgende baan te komen.
In Nederland bleven de resultaten van ‘meedoen’ achter. Arbeidsparticipatie van statushouders is gering
ten opzichte van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Zowel op korte als lange termijn. CBS
monitort de groep statushouders die sinds 2014 een verblijfsvergunning in Nederland heeft gekregen. In de
meest recente studie wordt aangetoond dat in het cohort 2014 na vier-en-een-half jaar 38 procent van alle
18- tot 65-jarigen een (fulltime of parttime) baan heeft2. Hier is niet gedefinieerd of statushouders ook
werkelijk uit de uitkering zijn. Voor cohort 2015 t/m 2018 kijken we naar de gegevens uit de cohortstudie
asiel t/m juli 2019:
De landelijke percentages van alle 18- tot 65-jarige statushouders met baan zijn als volgt.
In Nederland sinds:
- 2015: 30%
- 2016: 19%
- 2017: 8%
- 2018: 3%3
De verklaringen van deze geringe participatie op het vlak van werk hangen samen. Werkloosheid resulteert
in armoede en armoede verkleint kans op nieuw werk in de toekomst4.
Oorzaken zijn legio en zijn tevens met elkaar verbonden. De taal minimaal spreken leidt tot minimale kans
op opleiding en/of het aangaan van sociale contacten, beide factoren die kunnen helpen bij het vinden van
een baan. Ook zijn veel statushouders in afwachting op gezinshereniging. Daarnaast bleven te veel mensen
wachten tot iemand hen kwam vertellen hoe het verder moest en wat ze moesten doen. Dit wordt ook wel
het ‘refugee entry effect’ genoemd. Als term geïntroduceerd door Bakker en Dagevos5 als begrip voor
statushouders die aan het begin van hun Nederlandse loopbaan staan.
IamNL realiseerde een uitstroom naar fulltime werk en daarmee 100% bijstandsonafhankelijk van 62,5%.

2

CBS, Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders Asiel en integratie, 2020

3

CBS, Cohortstudie Asiel, 2019

4

Kennisplatform Integratie & Samenleving, ‘Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders’, 2018

5

Bakker en Dagevos, Explaining the refugee gap, 2016
Iamnl B.V.
info@iamnl.nu www.iamnl.nu + 31 623 451 308
Klokgebouw 178
5617 AB Eindhoven NL 857994773B01

9

Wij draaiden het om. We zagen potentieel, daar waar het misschien onherkenbaar was. Wij gaven kansen
en spraken werkgevers aan op de kansen die zij boden.
We geloofden dat het kon!
Met IamNL creëerden we de mogelijkheid om te werken aan de twee doelen: inburgering en werk. We
toonden aan dat een integrale aanpak, die op de agenda staat voor 2022, resultaat biedt en succesvol is.
Iemand voor vol aanzien, elke stap waarderen en de verbinding tussen medewerker en werkgevers maken
op een respectvolle, inclusieve en menselijke manier. Dat voor een grote groep de doelen bereikt zijn is een
gegeven. En dat naast het afronden van inburgering en het vinden van werk, ook nog een groot scala aan
bijkomende impact zichtbaar wordt is van grote waarde. Mogelijk nog van grotere waarde dan de
financiële component van dit project.
We geloven in de mogelijkheden van een groep mensen die bijna allemaal lopend naar Nederland zijn
gekomen. In plastic boten, treinen en auto’s vonden zij hun weg naar hier. Dat maakt hen al op voorhand
een kampioen. De uitdagingen in hun levens getuigden van een kracht en motivatie, die ongekend is in
veler ogen. En die motivatie konden we erkennen en de ruimte geven. In deze rapportage doen we verslag.
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Het programma
Het programma kende een aantal fasen, die we kenmerken in de volgende omschrijvingen:

Intakefase
De groep door de gemeente aangeboden personen werden uitgenodigd voor een eerste
informatiebijeenkomst. We organiseerden vier sessies met een introductie op IamNL, vertaald in Tigrinia en
Arabisch. De geïnteresseerden schreven zich ter plaatse in voor een kennismakingsgesprek. Er volgende
een reeks aan intakegesprekken waarin we iets meer toelichten over IamNL en kennismaakten.
Twee heldere redenen van toelating:
- In staat om minimaal 28 uur per week te kunnen en willen werken
- Niet analfabeet in land van herkomst
Uiteindelijk zijn er 98 personen door de gemeente aangeboden. Uit deze groep hebben we een goede
selectie-ratio gehaald. Er startten 64 personen in vijf fasen.
Startmomenten waren:
● November 2017:
25 personen
● December 2017:
31 personen
● Maart 2018:
2 personen
● April 2018:
1 persoon
● Mei 2018:
5 personen
De selectie-ratio was mogelijk beter dan we vooraf hadden voorzien, zonder concessie aan de kwaliteit. De
houding en het gedrag van onze medewerkers lieten al snel zien dat we investeerden in kansrijke mensen.

Eerste maanden programma
De eerste maanden van het programma waren bijzonder interessant.
De startup voor de eerste groep begon met het pand in Veldhoven, op een industrieterrein. Daarin stonden
25 stoelen en krukjes, een grote tafel en lunch. Eten verbindt en direct werd duidelijk dat dit bedrijf van de
deelnemers zelf was, ‘de startup voor statushouders’ was gestart. De eerste week stond in het teken van
inrichting van het pand, waarna op 13 november de taaltrainingen begonnen.
Er werd door iedereen hard gewerkt. De nadruk lag voor de meeste medewerkers natuurlijk vooral op taal
in deze fase. Er wordt echter ook binnen de teams veel werk verzet. Er is bijvoorbeeld een extra lokaal
gebouwd. Er werden sportlessen gegeven. Onze mensen doen vrijwel alles zelf en in het Nederlands. We
merkten al snel dat onze mensen steeds beter begrijpen wat er van hen verwacht wordt.
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Doen wat nodig is
In deze fase van het programma, dat een doorlopende rode draad was, tapten we in op het
zelforganiserende vermogen van de medewerkers. We organiseerden alleen workshops of events als
medewerkers erom vroegen. Het grote voordeel was, dat er altijd een sfeer van zelf nadenken was. In onze
dagelijkse stand up meeting kwam veelvuldig aan bod waar iemand zich trots op voelde, wat er speelde,
hoeveel complimenten naar elkaar gingen en ook wat er wel of niet kon.
Zo bedachten medewerkers onder andere zelf de volgende events:
● Eritrese koffieceremonie met 100 gasten en pers
● Quiz
● Online typeles
● Barbeques
● Films bekijken en zelf maken
● Bezoek van minister Koolmees voorbereiden
● Diverse netwerk ontbijten en diners
● Ontvangst van gasten
● Nederlands oefenen met vrijwilligers
● Grote schoonmaak in het pand
● Bruiloft van een Syrische medewerker
● Ontvangst van vele werkgevers
● Creatieve workshops
● Gedichten schrijven
● Tafeltennistoernooi
● De IamNL film werd gemaakt
● etc.

Risico’s
De groep die op het moment van projecteinde minder dan 18 maanden aan het werk is, is de groep met
het grootste risico op terugval. We zien dat ondersteuning van medewerkers die in hun eerste baan zijn
weldegelijk van belang is. We constateren dat bijna de helft van de werkzaamheden bij IamNL nadat men
aan het werk ging bestonden uit ondersteuning van werkgevers en nieuwe banen zoeken.
In relatie tot de effecten van Covid-19 kwam dit in toenemende mate voor. We zien hier met name een
risico voor terugval naar PW.
Concluderend kunnen we hiermee zeggen dat duurzaamheid groter wordt, naarmate men langer support
krijgt. Een periode van twee jaar aan het werk blijven dient onzes inziens begeleid te worden.
De arbeidsmarkt is vloeibaarder dan ooit, we maken ons zorgen over de kwetsbaarheid van de huidige
banen en voorzichtigheid bij werkgevers in het aannemen van nieuwe werkgevers.
In Nederland is een recht voor alle werkenden om een overbrugging bij UWV te ontvangen als werk stopt.
De totale groep IamNL medewerkers heeft in totaal 23 maanden gebruik gemaakt van UWV-voorzieningen.
Daarmee konden zij een overbrugging maken naar de volgende baan die wij voor hen vonden.
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Het is altijd onze inzet geweest om de overstap naar een volgende baan direct aan te laten sluiten. We zijn
echter een aantal keer geconfronteerd met mensen die ondanks banenaanbod jammer genoeg het UWV
verkozen boven een volgende baan.
Genoemde redenen hiervoor waren: Covid-19, Ramadan, geboorte kind, vermoeidheid en geen motivatie
voor een volgende baan. In een aantal gevallen was er geen communicatie mogelijk om dit te voorkomen
of herstellen.

Uitval
In de oorspronkelijke business case hielden we rekening met meer uitval. In de praktijk bleken alle
medewerkers zeer gemotiveerd. Dat heeft ons destijds doen besluiten om zoveel mogelijk mensen aan
boord te houden en niet omwille van het budget mensen te laten afvloeien.
Uiteindelijk vielen in totaal 15 mensen uit in het programma. Verschillende redenen waren hiervan de
oorzaak, zo vielen er personen af vanwege persoonlijke gezondheid, verhuizen naar een andere stad en het
krijgen van een kind als alleenstaande moeder en daarmee niet meer 28 uur per week beschikbaar zijn voor
werk.
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Onze medewerkers
De 64 starters bij IamNL hadden een diverse afkomst qua land van herkomst, sekse en leeftijd. Ook het
opleidingsniveau verschilt, hoewel we in de meeste gevallen niet goed konden bepalen wat het
daadwerkelijke niveau was.
Er is van in totaal zeven personen een weging van het aanwezige diploma gedaan. Dit resulteerde in
maximaal HBO-niveau. Twee personen kwamen met een universitair niveau binnen. Beiden zijn niet op dat
niveau gaan werken, maar hebben gekozen voor een andere, meer praktische route. Een van hen werd
huisschilder en volgde een opleiding. Voor hem was zorgen voor zijn gezin uiteindelijk de prioriteit.

Land van herkomst
De IamNL medewerkers hadden verschillende landen van herkomst. Veruit de grootste groep medewerkers
kwam uit ofwel Eritrea dan wel Syrië. Daarnaast kwamen medewerkers van oorsprong uit Palestina,
Armenië, Irak, Iran, Somalië en Afghanistan.

Man/vrouw
Bij IamNL startten 53 mannen en 11 vrouwen. De verdeling man/vrouw heeft te maken met een aantal
aspecten:
● Getrouwde vrouwen bleven thuis bij de kinderen
● Alleenstaande vrouwen startten wel, maar haakten in een aantal gevallen af nadat zij zwanger
werden en een kind kregen
● De groep alleenstaande mannen was groter
● Van de groep vrouwen is uiteindelijk één vrouw aan het werk gegaan. Zij was ook kostwinner voor
het gezin, haar man was arbeidsongeschikt

Leeftijdsopbouw
De leeftijden varieerden bij aanvang tussen 18 en 53 jaar. Het grootste deel van de medewerkers was
tussen 18 en 39 jaar. Dit is tevens de grootste groep van asielzoekers die tussen 2015 en 2017 naar
Nederland zijn gekomen, dus in dat opzicht compleet de beredeneren6.

6

CBS Statline
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Impact op meedoen in Nederland
De missie van IamNL is ‘Ik doe mee in Nederland’, concreet vertaald naar inburgering en werk. Iedereen
heeft hier grootste stappen in gezet.
Iedere medewerker van IamNL is óp de maatschappelijke ladder gaan staan, en participeert nu in de
samenleving. Trots zijn, het re-claimen van de positie in het gezin, floreren, ontwikkelen en groeien zijn
effecten. Daarnaast zien we een toename in de mate van geluk en welbevinden. Lichtjes in de ogen gingen
aan en mensen voelden zich ‘voor vol aangezien’. Aan het werk zijn bleek zoveel meer dan alleen betaalde
arbeid.
Vanaf het moment dat een steeds grotere groep aan het werk ging organiseerden we met regelmaat een
samenkomen met de werkenden: puur om elkaar te zien en het succes te vieren. Op deze momenten
hoorden we de verhalen over hun werk en hoe hun leven zich ontvouwt. Stralende ogen, sterke schouders,
trotse blikken, prachtige woorden. Allemaal impact van de eerste baan, van meedoen in Nederland. Op
dergelijke terugkomavonden zagen we telkens weer de sterke basis die IamNL was; ieder weet zijn weg
terug te vinden ‘naar de familie’ en onderstreept het belang van een plek waar ruimte en aandacht is voor
inburgering en werk en voor mensen en hun verhalen.

Impact op werk
Zoals we verwachtten, is het eerste jaar vooral ingevuld met taalonderwijs. Uitstroom naar werk
verwachtten we ook in het eerste jaar; immers, binnen een tijdsbestek van 36 maanden wilden we voor de
groep van 25 een duurzaamheid van 24 aaneengesloten maanden werk realiseren.
Dit lukte uiteindelijk voor 22 personen. Daarnaast is een groep van 26 personen ook aan het werk gegaan.
Daar was in de initiële businesscase geen rekening mee gehouden. Hiermee verklaren we dus het totaal
aantal maanden van werk, te weten 924.
De totale start met werk concentreerde zich in de periode van juni 2018 tot en met september 2019, met
twee enkele uitzonderingen in februari en april 2020. Voor een gedetailleerder overzicht verwijzen we naar
de statistieken in dit document.
Waarom is deze doelgroep landelijk gezien zo onder de aandacht? Waarom lukt het niet om ‘gewoon’ mee
te doen?
We spraken al eerder over het zogenaamde refugee entry effect, maar we zien nog een aantal zaken die
het lastig maken voor statushouders om echt hun plek in te nemen:
● Minimaal referentiekader op banen en werkomgeving
● Onstabiele mindset op het vermogen om de taal te leren en werkelijk mee te doen, oftewel
external locus of control7
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●
●

Onzekerheid van flexibele contracten zorgen voor niet in beweging komen, daar wordt eerder de
status quo van de bijstandsuitkering gehandhaafd
Ontbrekend zelfvertrouwen op eigen functioneren in de Nederlandse maatschappij

De grootste kritische factor waarom het mislukt voor statushouders om werkelijk en duurzaam te
integreren is slechts één baan bieden. IamNL merkte dat door de consequente aandacht en ondersteuning
die in een projectperiode van drie jaar geboden is de medewerkers steviger werden en meer vertrouwen
kregen in het vinden van een volgende baan. De psychische set back van het verliezen van de eerste baan is
groot. Dit gold voor iedereen omdat niemand direct een vast contract kreeg maar te maken had met
tijdelijke en meestal flexibele arbeidscontracten. Het vertrouwen in de Nederlandse arbeidsmarkt kon
groeien door de consistente aandacht en positieve benadering van IamNL richting de volgende stap.

Verhouding werkenden van verschillende afkomst

Zoals in een onderzoek van CBS8 uit 2018 wordt aangetoond, is het aantal Eritrese werkenden in Nederland
6% groot. De algemene tendens is vaak dat personen met de Eritrese nationaliteit lastiger aan werk komen,
minder gemotiveerd zijn en lager opgeleid zijn.
Bij IamNL zien we deze verdeling in zijn geheel niet. De verhouding werkenden Arabisch en Afrikaans liep
vanaf het begin gelijk op.
Dit geeft wederom weer hoe snel in algemeenheden wordt gedacht en dat uitgangspunten en aannames
lange tijd nodig hebben om genuanceerd en teruggebracht te worden tot personen.

De Nederlandse bril

Steeds weer merken we dat een uitdaging bij integratie is hoe de Nederlandse samenleving in het
algemeen en personen die we ontmoetten in het bijzonder, naar statushouders kijkt. Veel werkgevers
kijken met hun ‘Nederlandse bril’ en zien dan initieel vooral de tekorten en gebreken, in plaats van talenten
en kwaliteiten.
Een CV is hier een treffend voorbeeld van. Wanneer er met een Nederlandse bril naar de CV’s van onze
medewerkers gekeken wordt, past dit meestal niet in het hokje van de desbetreffende functie. Wanneer
echter tijdens een eerste kennismaking gekeken wordt naar de motivatie, of hoe wij dit verwoorden ‘de
lichtjes in de ogen’, is direct duidelijk of er een match is tussen werkgever en werkzoekende. Hiertoe sturen
we nooit zomaar CV’s toe, maar plannen we eerst een bedrijfsbezoek. Na dat bezoek overleggen we de
CV’s van medewerkers die interesse tonen en waar in het bedrijfsbezoek een wederzijdse klik was. We zien
dat de basis van deze match dan een sterke grondslag is voor duurzaam contact met de werkgever en
vertrouwen van en naar de medewerker.
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De werkgevers

We kunnen een grote groep werkgevers danken voor de kansen die zij gaven aan onze medewerkers. 102
banen bij 38 werkgevers hebben we gecreëerd. In vele gevallen stonden werkgevers open voor meerdere
IamNL mensen. “Als je nog een gemotiveerde persoon hebt, kom maar door!”, hoorden we vaak.
Tegelijkertijd noemden werkgevers met regelmaat de taal als obstakel voor een dienstverband. Daar waar
het vaak simpel, laagopgeleid werk betrof in productie of assemblage, blijkt de ‘taal’ een onderwerp van
gesprek. Het vroeg veel van onze aandacht om ook het vertrouwen bij de groep werkgevers te helpen
vergroten op dit vlak en de sprong te wagen.
We sommen graag de werkgevers op waar onze medewerkers een plek hebben gevonden en ook nog
hebben:
Philips Medical Systems
Picnic
Rhenus Logistics
HMT
Geevers Autoparts
Smits Machinefabriek
Pullman Hotel
Wilting Components
van der Valk hotel
Papa John
Driessen autogroep
Vitalis zorggroep
Kreemers schilders

Bestronics
DHL
Janssen en Janssen
Fortron
Promese
Nisbets
Baetsen
Ivol.nl
Spotta
Turkse bakker
Texel Trading
Archipel
Sankomij Installatietechniek

CleanLease
Post NL
McDonalds
Hanos
NTS
Viggo
VDL
Ceva
Signify
Suit Supply
Verma
Faber

Impact op taal en inburgering
In het programma bereikten 41 mensen de status ingeburgerd. Bij de start waren drie medewerkers
ingeburgerd. Elf medewerkers zijn voor een ontheffing van hun inburgeringsplicht gegaan. Zeven
medewerkers zijn nog bezig met hun laatste examens.
Het aantal maanden waarin de inburgering is gerealiseerd is als volgt:
● Bij start programma reeds ingeburgerd:
3
● Binnen 6 maanden na start programma:
1
● Tussen 6-12 maanden na start programma:
18
● Tussen 12-18 maanden na start programma:
14
● Meer dan 18 maanden na start programma:
2
Daarnaast is voor 5 personen vanwege uitval onbekend of zij hun inburgering behaald hebben. Drie
uitstromers zijn klaar met hun inburgering, het moment van behalen is bij ons echter niet bekend.
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Hoewel aan dit aspect in het programma geen harde doelstelling werd verbonden, heeft het wel altijd onze
nadrukkelijke focus gehad. Niet alleen om te borgen dat deelnemers aan IamNL het programma niet
zouden verlaten met een schuld bij DUO, maar vooral ook omdat inburgering zo’n essentiële stap is in
maatschappelijke integratie en kans op werk.
Slechts één van de medewerkers mistte zijn DUO deadline, wat resulteerde in het terugbetalen van zijn
lening en een boete.

Taaltraining

Door intensief inburgeren gekoppeld aan snel aan het werk werd de taal naast een groene vink op de
inburgeringsverplichting een grote sociale impact. De duale aanpak van taal, aanwezig zijn en dus oefenen
plus werk zorgt voor grote stappen in korte tijd.
Concreet hebben we 19 maanden taalonderwijs gefaciliteerd. Hiervan bestond het grootste deel (te weten:
16 maanden) uit intensieve taaltraining van 20 uur per week. De laatste drie maanden vond individuele
taaltraining van de laatste medewerkers plaats gedurende 8 uur per week. Met uitzondering van deze
laatste maanden vond de begeleiding in kleine groepjes van vier personen plaats met maatwerk
ondersteuning van de docenten van Taleninstituut Regina Coeli. Hier werd vol focus gewerkt aan de
verschillende onderdelen van de inburgering.
De methode Regina Coeli zorgt voor het snel en effectief leren spreken van een vreemde taal. De
hooggekwalificeerde taaltrainers leerden onze medewerkers taalvaardigheden, woordenschat en
grammatica. De effectiviteit van de werkwijze van ‘de nonnen uit Vught’ is bewezen door wetenschappelijk
onderzoek. Zo blijkt het menselijk brein het best in staat nieuwe dingen te leren en te onthouden in een
veilige omgeving, in een context die hem persoonlijk raakt, wanneer er veel afwisseling is en met
zintuigprikkelende hulpmiddelen9.
De startup-omgeving van IamNL leende zich hiermee perfect voor de methodiek van Taleninstituut Regina
Coeli. Gelijkenis vonden we in het bieden van maatwerk, zowel als Taleninstituut Regina Coeli en IamNL
staan voor meer dan maatwerk, toegespitst op de vraag vanuit de medewerker. Hier zat dan ook de kracht
ten opzichte van andere taalaanbieders voor statushouders. Daar er veel taalaanbieders zijn, verschilt de
kwaliteit enorm. Vele scholen bieden generieke modules aan en doorlopen deze in grote groepen in
hetzelfde tempo. Aansluiting en maatwerk missen, waardoor de leerling niet in taalbehoefte wordt
gevonden.

ONA

Tevens organiseerden we verschillende ONA-cursussen. Dit onderdeel van de inburgering, Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt, hebben we een viertal keer aangeboden in de vorm van ONA ateliers. Dit
examenonderdeel bestaat uit een verplichting van 64 uur les contact met een gecertificeerde ONA docent
of een mondeling examen plus het invullen van een aantal opdrachtkaarten. Voor een aantal mensen
bleek het haalbaar om in te zetten op het mondeling examen, maar het gros verkoos training. Zo werd er
9
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meermaals per week door een docent relevante achtergrondkennis gedeeld en vulden medewerkers
individueel hun opdrachtkaarten in. Om geen werkkansen in de weg te laten staan van ONA hebben we
een aantal cursus momenten in het weekend of in de avond laten plaatsvinden. Zo konden ook de
personen die reeds aan het werk waren aan hun urenverplichting voldoen.
Gedurende de looptijd van het project vond er een wijziging plaats in dit onderdeel van het
inburgeringsexamen. Vanaf april 2019 krijgen mensen vrijstelling wanneer zij in de voorafgaande
12maanden tenminste 6 maanden gewerkt hebben. Voor onze medewerkers was dit een prettige
aanpassing, we zijn vanaf dat moment logischerwijs gestopt met het aanbieden van ONA-cursussen.

Ontheffing

Landelijk bezien heeft ongeveer 19% van de statushouders van vergunning-cohort 2014 ontheffing
aangevraagd, gemeten in 201910. Bij IamNL zitten we daar met 11 van 64 net onder met 17%.
Om in aanmerking te komen voor ontheffing dienen mensen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo
konden medewerkers ontheffing aanvragen bij aantoonbaar geleverde inspanning, ofwel het doen van 24
examens zonder positief resultaat en het volgen van tenminste 600 uur taalonderwijs. Bij één persoon
werd ontheffing verleend op basis van medische gronden.
De kracht van het programma is multidisciplinair, waar we continu meebewogen met individuele vragen.
Zo ook op dit onderwerp. Waar inburgering onze voorkeur genoot, constateerden we tevens dat dit voor
een groep simpelweg niet haalbaar was. Het behartigen van individuele behoeftes was mogelijk als zijnde
één regisseur voor zowel werk als taal.

Vaktaal

Vanaf het begin van IamNL zagen we het belang van vaktaal. Zeker ook omdat we destijds bij verschillende
werkgevers merkten dat een match niet plaatsvond met als belangrijkste bezwaar van bedrijven de
beperkte taal. Hier hebben we tweeledig op gereageerd, allereerst door stevig in te zetten op de
taalontwikkeling en daarmee specifiek op de vaktaal. Dit deden we in samenwerking met Taleninstituut
Regina Coeli en tevens was er ondersteuning van verschillende taalvrijwilligers. Daarnaast leggen we in
gesprekken met werkgevers stevig nadruk op taalniveau en ook perspectief op taalontwikkeling wanneer
iemand start met werken. We zien bij nagenoeg alle medewerkers dat hun taal aanzienlijk is verbeterd
vanaf het moment dat zij zijn begonnen met werken. Voor bedrijven bleek het soms lastig om in te
schatten hoeveel extra tijd een nieuwe medewerker vraagt die niet 100% Nederlands spreekt. Hier
ondersteunden we hen in door beschikbaar te zijn voor vragen en wanneer nodig in te vliegen met job/taalcoaching. Dit heeft bij enkele werkgevers geleid tot een duurzaam arbeidscontract. We zien de grote
noodzaak van duale trajecten zoals IamNL in, in de bespoediging van inburgeren. We juichen daarom de
nieuwe inburgeringswet toe, hoewel we grote zorgen hebben bij de niveau eis die vanaf dan ingezet wordt
op B1. Binnen IamNL hebben we stevig ingezet op taal met 20 uur in de week les, met een van de beste
taalscholen in Nederland. Het taalniveau voor inburgering heeft slechts in één geval tot B1 kunnen leiden,
10
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waar we zeven medewerkers trainden op dit niveau. De andere medewerkers konden op A2 niveau
inburgeren.

Impact op besparing voor de gemeente
Berenschot becijferde in 2018 de kosten van het uitkeren van een bijstandsuitkering voor de gemeente.
Jaarlijks zijn gemeenten per bijstandsuitkering gemiddeld een kleine € 2.900 kwijt aan de uitvoering.
Aangezien een bijstandsuitkering gemiddeld € 14.000 bedraagt, komt dat neer op ruim een vijfde van de
kosten van de uitkering zelf. “Dit percentage is al jaren stabiel”, aldus Paul Schenderling van Berenschot.
Het adviesbureau deed onderzoek naar de uitvoeringskosten van de bijstand, jeugdhulp, de WMO en
schuldhulpverlening11.
De onderzoekers voerden een steekproef uit onder dertig gemeenten, waarbij werd gekeken naar de
kosten van uitvoerende ambtenaren, het beleid, inkoop- en contractmanagement en overhead, zoals
management en bedrijfsvoering. Om precies te zijn komt de optelsom uit op €2.883 per bijstandsuitkering.
“De belangrijkste kostenposten hierbij zijn de ambtenaren die belast zijn met inkomensondersteuning en
het bevorderen van re-integratie”, aldus projectleider Schenderling.
Als we deze gegevens projecteren op de impact die een besparing van 924 maanden uit de PW laten zien,
dan zijn de opbrengsten en de impact voor de gemeente vele malen hoger. De caseload per klantmanager
wordt lager, waardoor effectief meer tijd voor overige burgers kan worden besteed en dus de productie
binnen een sociaal domein ook significant verhoogt.

Impact op gezinnen
De impact van IamNL blijft niet bij slechts de medewerkers, ook hun gezinnen en familie worden direct
beter van het werk van onze medewerkers. Het gros van hen woont samen met het gezin. Waar werk en
gezin combineren wellicht niet altijd even makkelijk is, zijn er volop voordelen aan zowel voor de
gezinsleden als de persoon zelf. Zo zijn mensen die werk een belangrijke plek laten innemen in hun leven,
beter opgewassen tegen diepgaande gebeurtenissen in hun privéleven.
Gezinnen hebben vaak gevaarlijke reizen doorgemaakt, zijn soms traumatisch geraakt en de zorgen voor
kinderen die daar nog last van hebben zijn groot. We merken een supportsysteem binnen IamNL, er is een
sterk onderling begrip en herkenbaarheid. Vaak werd zonder woorden veel steun zichtbaar en voelbaar.

Kinderen

Voor 94 kinderen hebben we een steviger basis in hun opvoeding gelegd omdat een of beide ouders aan
het werk zijn en meedoen in de Nederlandse samenleving. Van de 94 kinderen zijn 15 kinderen tijdens de
duur van IamNL geboren. Wanneer welvaart toeneemt ontstaat er meer ruimte voor gezinsuitbreiding. De
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leeftijd van de kinderen varieert van een paar maanden tot begin 30 jaar. Zij gaan naar de kinderopvang,
basisschool, middelbare school, MBO, HBO, de universiteit of zijn reeds aan het werk.
Verschillende onderzoeken tonen aan dat wanneer ouders werken en hun maatschappelijke positie
verbeteren, hun kinderen hoger scoren op allerlei vaardigheden als lezen, sociale omgang en motoriek.

De vrouwen van

Zonder meer is er een impact op de levens van de vrouwen van medewerkers die aan het werk zijn gegaan.
Mazen zei het prachtig toen hij net gestart was in zijn baan:
“Mijn vrouw heeft meer respect voor mij”.
Daarnaast zagen we dat veel van de partners van onze medewerkers ons wisten te vinden. Zij kwamen om
advies te vragen, met hulpvragen rondom de inburgering en heel concreet verzoek voor werk. Zo hielpen
we bijvoorbeeld Zahra, de echtgenote van Osama aan een baan bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
waar zij met veel plezier werkt. Ook konden we ondersteunen in connecties met onderwijsinstellingen voor
opleidingen. Zo startte de vrouw van Mazen met een opleiding tot verzorgende. Zij zet mooie stappen in
nog duurzamer meedoen in Nederland. Daarnaast hielpen we een aantal dochters van medewerkers aan
input voor opdrachten van school of concrete stageplek voor een hbo-opleiding.

Familie in het buitenland

Ook andere familie van onze medewerkers wordt direct beter van het feit dat zij aan het werk zijn.
Vanzelfsprekend zijn er familieleden in het buitenland die meedelen in het succes van de participatie van
de IamNL-ers. Filmon bijvoorbeeld stuurt maandelijks geld naar zijn vrouw en kind in Soedan. Debas
support zijn ouders direct met geld en velen ondersteunen familieleden die het moeilijk hebben. Hiermee
kunnen zij een mooier, veiliger en steviger bestaan opbouwen. Natuurlijk verandert financiële
ondersteuning niets aan het gegeven dat zij mijlenver van elkaar verwijderd zijn, maar dat ook familie in
het buitenland er krachtiger op wordt is wat ons betreft een stevige sociale impact.

Impact op huisvesting
Verbetering van financiële positie levert op dat mensen stappen maken die hun levensstandaard
verbeteren. Zo ook huisvesting.
We hebben meermaals geconstateerd dat een slechte fysieke leefomgeving leidde tot minder functioneren
en problemen op het vlak van (het al dan niet) werken, gezondheid en algehele participatie. Initiële
huisvesting van statushouders heeft grote invloed op hun vermogen om mee te doen in Nederland. Directe
invloed op gezondheid door bijvoorbeeld slecht geïsoleerde huizen zorgde voor veel stress en andere
gezondheid gerelateerde moeilijkheden bij een aantal medewerkers en hun gezinnen. Ook meer indirecte
invloed van stress bijvoorbeeld door veel overlast van een huisgenoot in een shared house hebben we bij
verschillende medewerkers meegemaakt. We weten dat zelfs de kleinste vorm van stress leidt tot
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voorzichtigheid en niet bewegen. In deze gevallen hebben we ondersteund in communicatie met
woningbouwcorporaties, maar we merkten al snel dat de meest doeltreffende oplossing verhuizen was.
Wanneer medewerkers hier de kans voor zagen, bijvoorbeeld door gestegen inkomen vanuit werk
verhuisden zij dan ook.
In de afgelopen drie jaar verhuisden 15 medewerkers. Hiervan verhuisden vijf personen binnen de
Gemeente Veldhoven, de redenen hiervan waren gezinshereniging of gezondheidsproblemen als gevolg
van slecht onderhouden huis. Tien medewerkers verhuisden naar een andere gemeente. Hierbij waren
voornamelijk de omstandigheden in een met huisgenoten gedeelde woning de aanleiding voor deze keuze.

Impact op de sociale cohesie
IamNL werd een ‘familie’. De groep was vanaf dag 1 bereid om de handen uit de mouwen te steken en zelf
aan het werk te gaan om het pand, de omgeving en de dagelijkse facilitaire zaken te regelen. Niet altijd ging
dit vloeiend en zonder problemen. Het uitvinden van normen van hygiëne, inkoop van dagdagelijkse
benodigdheden en taakverdeling werd door de groep zelf opgepakt. De structuur van IamNL gaf daar
ruimte aan. Door de dagelijkse stand-up meeting, genaamd ‘vergadering’, maakten we een dagelijks
moment waar de hele groep bereid was om te spreken over wat van belang was.
We werkten vanuit het principe van zelforganiserende empowerment. De methodische onderbouwing
daarvan is te vinden in de Jump Movement filosofie, die ervan uitgaat dat mensen meer kunnen dan ze
denken, altijd hun eigen antwoord hebben en als de kaders helder zijn, er gewerkt wordt aan het creëren
van een veilige ruimte waarin iemand kan ontspannen en in beweging kan komen. Een van de basis
ingrediënten in deze filosofie is: ‘stel je oordeel uit over jezelf en over de ander’. Het effect: rust en
openheid. Het effect daarvan: in beweging komen!
We hebben vele, vele voorbeelden van zelfempowerment gezien. Vele momenten van verbinding, van tot
rust komen en vanzelf in beweging komen.
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Duurzaamheid
Werk vinden voor iemand is niet het moeilijkst, maar duurzaamheid realiseren heeft met meerdere
aspecten te maken. Bijvoorbeeld met de motivatie van de medewerker en de bereidheid van werkgevers
om de kans te bieden en langere termijnvisie op maatschappelijke impact mede te realiseren. Daar heeft
IamNL veel energie en aandacht aan geschonken. Inclusiviteit verhogen!
Vijfentwintig personen werken vanaf de start op de arbeidsmarkt in hun eerste baan. Wij beoordelen dat
als een positieve dynamiek, gezien het type werk, vaak laaggeschoold, flexibel en laagbetaald. Dit toont aan
dat de gemiddelde baan bovenmatig duurzaam is en dus een heel goede match is gemaakt tussen een
solide en betrokken werkgever, plus een gemotiveerde medewerker.
Een grote groep bevindt zich op dit moment in de tweede, derde of vierde baan en een enkeling in de
zesde, zevende of zelfs negende baan.
Tegelijkertijd toont het ook aan dat bijna vijftig mensen aan het werk houden tot aan de laatste dag van het
programma om inspanning vraagt. De intensiteit van relatiebeheer, contact onderhouden met werkgevers
en medewerkers is hoog. Er is aandacht nodig om in basisvragen te blijven ondersteunen.
Procentueel gezien zou de volgende verdeling van werkzaamheden in deze fase van het project kunnen
worden omschreven:
● Bemiddeling naar nieuw werk 25%
● Beschikbaar voor vragen bestaande werkgevers 20%
● Beschikbaar voor ondersteuning van medewerkers 50%
● Opleiding/taal/diverse 5%
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Learnings
De SIB is afgerond en IamNL heeft niet alleen zin om door te gaan, maar ziet ook dat deze impact op veel
grotere schaal gerealiseerd kan worden in andere gemeenten.
We staan klaar voor de volgende gemeente om te ondersteunen met een effectieve methode en aanpak.
Schaalbaarheid van het project is mogelijk, waarbij we een aantal conclusies trekken ook in andere
gemeenten tot succes kan leiden. Zo zien we:
● Houd de ‘startup-visie’ in stand en als metafoor leidend
● Duaal inburgeren, dus werk en taal combineren in een zo vroeg mogelijk stadium is een must
● Maak kleine hubs, max 50 personen, voor de herkenbaarheid en het stimuleren van een
‘familiegevoel’, waarbij de relaties zeer helpend zijn voor het succes
● Laat mensen minimaal 4 dagen per week aanwezig zijn
● Geef ruimte om eigen stappen te zetten, altijd richting ‘ik doe mee in Nederland’
● Werk samen met partners in de lokale keten
● Betrek werkgevers vanuit de inclusiviteit gedachte zo vroeg mogelijk
● Wees helder over de resultaten die verwacht worden en blijf deze communiceren
● Sluit aan bij de vraag van de medewerker
● Zoek de beste taalpartner om de inburgering te laten slagen
Een Social Impact Bond als financieringsstructuur en samenwerkingsverband heeft voor- en nadelen. Het
construct is stevig en geeft veel helderheid over de middelen, de resultaten en de verantwoordelijkheden.
Dat zorgt voor ondernemerschap en visie.
Het nadeel is dat het een zwaar construct kan zijn, dat in een contractuele wirwar kan eindigen. We pleiten
voor een resultaatgerichte aanpak, waarbij impact en werkelijk effect altijd het uitgangspunt moeten zijn.
Niet de SIB op zichzelf. IamNL blijkt een effectief en succesvol middel om een uitdagend doel te behalen.
Gezien het bewezen succes van deze SIB op zowel financieel vlak als impact nodigen we alle andere
gemeenten uit om dit format met ons op te pakken.
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En nu verder
IamNL wil verder. Er is veel geleerd, er is een overzicht van werkende en belemmerende aspecten voor
succes. Zoals we in Learnings al deelden, is het creëren van een fysieke plek essentieel. Mensen hebben
een plaats nodig om naartoe te gaan. Ze kunnen zo in het dagritme komen en oefenen met werkritme,
kinderopvang, planning voor boodschappen, etc.
Kleine groepen van max 50 personen werken het beste. En de grootste winst zit in het hebben van een
helder kader en een team dat het aandurft om ruimte te geven zodat mensen zelf kunnen bewegen.
Het IamNL projectteam is beschikbaar voor vervolg; opbouwen of adviseren om de IamNL visie verder te
brengen is een van de mogelijkheden. Vanzelfsprekend komen we graag in gesprek met partijen die
interesse hebben om een project met de IamNL methode te versterken.
Onze medewerkers zijn onze familie geworden. Als iemand aanklopt, doen we open. We zijn er voor hen als
het nodig is. Er is altijd wel een werkgever in de regio die iemand nodig heeft. En dus is er altijd weer een
nieuwe kans.

Eindhoven december 2020,
Ineke Hurkmans en Suzanne Weterings,
Uitvoerend team IamNL
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Statistieken en observaties
Iemand aan een baan
helpen is één ding,
duurzaam uitstromen
vraagt meer. De
landelijke cijfers laten
zien dat in Nederland
38% van de
vluchtelingen die in
2014 naar Nederland
kwamen na 4,5 jaar aan
het werk is12.
Door duurzame
begeleiding is de
uitstroom ook
duurzamer.
Percentages op basis van 64
deelnemers gemeten op 1-112020

Consistente en stevige
aandacht op taal,
waarbij werk als
randvoorwaarde voor
duurzaam inburgeren
geldt, leidt tot hoge
inburgeringsaantallen.
Percentages op basis van 64
deelnemers gemeten op 1-112020

12

SER
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Groepsgewijze toelating
tot programma zorgt
voor een domino-effect.
De eerste groep helpt de
tweede groep, etc. Dit
draagt bij aan het gevoel
van welkom zijn en
veiligheid.
Gegevens op basis van 64
deelnemers

Hoe langer iemand
werkt, hoe minder risico
deze heeft op uitval.
Deze statistiek laat zien
dat het risico voor 27,1%
relatief groot is (minder
dan 18 maanden aan
het werk).
Percentages op basis van 48
werkenden gedurende de
projectperiode
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In persoonlijke levens
veranderen dingen, zo
verhuizen mensen naar
andere steden of zijn zij
bijvoorbeeld minder dan
28 uur per week
beschikbaar. Dit bleken
redenen voor uitval uit
het programma.
Percentages op basis van 15
uitvallers gedurende de
projectperiode

Deze statistiek is een
afspiegeling van de
landelijke situatie wat
betreft landen van
herkomst van
statushouders.
Percentages op basis van 64
deelnemers
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De verhouding
man/vrouw is niet in
evenwicht. We zien dat
veel echtgenotes in
eerste instantie
thuisblijven bij het gezin.
We zien en verwachten
dat deze doelgroep later
beweegt richting werk.
Percentages op basis van 64
deelnemers

Leeftijd blijkt geen
beperking bij aan het
werk gaan.
Percentages op basis van 64
deelnemers gemeten bij
aanvang project
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De doelstelling van 25
mensen duurzaam twee
jaar aan het werk bleek
haalbaar, gezien we na
zeven maanden de
eerste medewerkers aan
een baan geholpen
hadden.
Door consistente
aandacht op uitstroom
kon ook de restgroep
aan het werk.
Gegevens op basis van 48
werkenden gedurende de
projectperiode

In tegenstelling tot
landelijke cijfers scoort
de groep Afrikaanse
medewerkers net hoger
als zijnde werkend. We
kunnen niet exact
duiden waarom dit bij
IamNL het geval is,
mogelijkerwijs heeft dit
te maken met de
gelijkwaardigheid en
inclusiviteit waar we bij
IamNL vanuit gaan.
Percentages op basis van 48
werkenden gedurende de
projectperiode
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Zelfs met stevige
taaltraining zien we dat
inburgering een opgave
is. Desalniettemin zien
we dat werken
beduidend helpt bij het
verbeteren van de
Nederlandse taal.
Percentages op basis van 64
deelnemers

Meer dan de helft van
de IamNL deelnemers is
binnen anderhalf jaar
ingeburgerd. Er waren
verschillende taalniveaus
bij de start, variërend
van A0 tot A2.2. Enige
vertraging trad op
vanwege lange
wachttijden bij DUO
voor zowel het doen van
examens en het
ontvangen van
resultaten.
Percentages op basis van 64
deelnemers
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Intensiteit van
taaltraining:
we faciliteerden in
totaal 1.376 uur aan
taalondersteuning.

Hoewel het aantal
medewerkers
samenlevend met gezin
en alleenstaand
ongeveer gelijk is, zien
we in de
duurzaamheidsgroep
een groter deel
alleenstaanden dat ging
werken. We vermoeden
dat de minimale stijging
van gezinsinkomen (of
zelfs terugval) een
belemmerende factor is
voor kostwinners van
een gezin.
Percentages op basis van 64
deelnemers
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We realiseren ons de
enorme impact die het
werken van hun ouders
heeft op een grote
groep kinderen die met
hun ouders een bestaan
opbouwen in Nederland.
Gegevens op basis van 64
deelnemers

Wanneer welvaart
toeneemt volgt
logischerwijs een
grotere behoefte aan
betere
leefomstandigheden. Op
de maatschappelijke
ladder staan betekent
ook op dit front
meedoen in Nederland.
Gegevens op basis van 64
deelnemers
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Inzet op duurzaamheid
is zichtbaar in deze
statistiek. Het
gemiddelde aantal
banen is laag, ondanks
het feit dat dit vaak
laaggeschoolde,
flexibele en
laagbetaalde banen zijn.
Gegevens op basis van 48
werkenden gedurende de
projectperiode
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Van getallen naar gezichten
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