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Samenvatting

Opleidingstrajecten 
voor statushouders  

bij Liander en Stedin 

Het tekort aan technisch geschoold personeel en het arbeidspotentieel van 
statushouders hebben twee grote  netwerkbeheerders Liander en Stedin 
ertoe gebracht opleidingstrajecten te ontwikkelen waarin statushouders 

een opleiding volgen, werkervaring opdoen en een betaalde baan krijgen als 
Eerste monteur Laag- en Middenspanningsdistributie. 
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Aanleiding onderzoek

Om antwoord te krijgen op de vraag welke werkzame elementen 

er in de door de bedrijven ontwikkelde aanpak zitten, wat de 

lessen voor andere bedrijven zijn en wat de maatschappelijke 

kosten en baten zijn van de aanpak bij beide bedrijven, is in 

opdracht van het ministerie van SZW dit evaluatieonderzoek 

uitgevoerd. De hoofdvraag voor dit evaluatieonderzoek luidde: 

Wat zijn de werkzame elementen van de aanpak van Liander en 

Stedin voor statushouders en hoe is de aanpak overdraagbaar te 

maken naar andere geïnteresseerden? 

Aanpak 

In een periode van ruim een jaar hebben we in het kader 

van dit onderzoek gesprekken gevoerd met alle betrokken 

partijen, te weten de statushouders zelf, teamleiders, 

opleiders, detacheerders, gemeenten, UAF en branche- en 

koepelorganisaties. Daarnaast hebben we een kosten-

batenanalyse uitgevoerd om daarmee inzicht te krijgen in wat 

de baten zijn van de opleidingstrajecten voor de werkgevers, 

de statushouders zelf en de maatschappij en welke benodigde 

investeringen daarvoor nodig waren. Dat mondde uit in dit 

eindrapport, een handreiking voor werkgevers en gemeenten en 

een rapportage van de kosten en baten (die na het verschijnen 

van dit rapport wordt opgeleverd). 

Bij de aanpak van dit onderzoek zijn we uitgegaan van de 

beginselen van de methodiek ‘Realistic Evaluation’. Dat houdt 

in dat we ons bij alle stappen in dit onderzoek steeds hebben 

afgevraagd: wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, 

in welk opzicht, en hoe? De manier waarop activiteiten en 

interventies werken en bijdragen aan de beoogde doelen, duiden 

we in dit onderzoek aan als mechanismen. Aan de opzet van de 

beide opleidingstrajecten en de daarin uitgevoerde activiteiten 

en interventies, liggen in hoofdlijn drie veronderstelde 

mechanismen ten grondslag: 1) het leermechanisme, 2) het 

matchingsmechanisme en 3) het begeleidingsmechanisme.

Reikwijdte onderzoek

De opleidingstrajecten bij Liander en Stedin zijn op de langere 

termijn gericht en lopen ook de komende jaren dan ook verder 

door. In dit onderzoek hebben we ons bij beide bedrijven gericht 

op de eerste twee groepen statushouders die zijn gestart vanaf 

2018. Het onderzoek heeft zich daarmee gericht op de 2x10 

jaarlijks ingestroomde statushouders, dus in totaal ongeveer 40. 

Onderzoeksuitkomsten

De opleidingstrajecten bij beide bedrijven zijn tot nu toe 

succesvol verlopen. Van de geselecteerde kandidaten slaagde 

84% er tot nu toe in het monteursdiploma te behalen of voor 

zover dat nog in het verschiet ligt, de benodigde tussenstappen 

in de opleidingstrajecten te nemen. Zowel de bedrijven als 

de statushouders hebben zich daar ook tot het uiterste voor 

ingespannen. De bedrijven slaagden er op deze manier in 

om in de voor technisch geschoold personeel heel krappe 

arbeidsmarkt, toch extra nieuwe monteurs te rekruteren en op 

te leiden. De geselecteerde statushouders zagen het aanbod als 

een geweldige kans, grepen die met beide handen aan en kregen 

zo in Nederland een duurzaam perspectief voor zichzelf en voor 

hun gezinnen. 

Kijkend naar de context constateren we dat de omstandigheden 

gunstig waren om dit project te laten slagen. Naast de sterke 

motivatie aan beide kanten speelde ook mee dat beide bedrijven 

bij het ‘vissen in deze nieuwe vijver’ nog relatief weinig 

concurrentie hadden van andere bedrijven, omdat de werving 

onder statushouders voor dit soort functies in Nederland nog 

in de kinderschoenen staat. De bedrijven konden daardoor, 

met hulp van gemeenten, UAF, opleiders en detacheerders 

daardoor de beste kandidaten uit deze nieuwe vijver selecteren. 

De gemeenten gaven hun medewerking aan het werven van de 

statushouders die onder hun verantwoordelijkheid vielen en 

waren doorgaans bereid ook tijdens een deel van het traject de 

uitkering door te betalen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de groep statushouders, 

vergeleken met de andere (bredere) groep van nieuw geworven 

monteurs in de bedrijven, een gerichte en op onderdelen 

specifieke aanpak nodig hadden, waarvoor vanuit de bedrijven 

en de opleiders extra tijd en aandacht nodig was. Daarbij bleek 

de inbreng van de kennis van de doelgroep van UAF belangrijk. 

De opleidingstrajecten vroegen extra investeringen, vooral aan 

de kant van de bedrijven. Naast de extra opleiding en training 

die nodig was, was een belangrijke kostenpost voor de bedrijven 

daarbij het verschil in productiviteit met de gemiddelde 

instroom. Dat verschil wordt wel gedurende 
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het opleidingstraject minder, zoals blijkt uit de kosten-

batenanalyse. Kanttekening hierbij is dat de omvang van dat 

productiviteitsverschil afhankelijk is van het functiehuis van 

een bedrijf. Als monteurs in opleiding tijdens hun opleiding 

ook kunnen werken in een grotere variatie aan functies met 

lagere functie-eisen, zal het productiviteitsverschil mogelijk 

lager kunnen uitvallen. Ook dient bij het feit dat het opleiden 

van statushouders extra investeringen vraagt, bedacht te 

worden dat ook voor de huidige bredere instroom van nieuw 

technisch personeel geldt dat er meestal extra investeringen 

nodig zijn om een goede aansluiting te maken en de nieuwe 

medewerkers klaar te stomen voor hun rol. In deze krappe 

arbeidsmarkt met een tekort aan technisch aanbod geldt 

namelijk voor veel meer nieuwe medewerkers in de bedrijven 

dat zij niet kant en klaar zijn voor het opleidingstraject en 

daarom in het traject zelf ook meer aandacht behoeven. 

De businesscase voor de bedrijven en voor de samenleving 

is al met al positief. Ook gemeenten, ROC’s en UAF dragen 

vanuit hun maatschappelijke doelstelling in belangrijke 

mate bij aan de trajecten. De trajecten leveren de bedrijven 

uiteindelijk goed opgeleide monteurs op, die ze heel hard nodig 

hebben en die bijdragen aan de omzet van de bedrijven. Ze 

leveren de gemeenten duurzame uitstroom op en ze leveren de 

samenleving nieuwkomers op die financieel op eigen benen 

staan en een productief aandeel leveren aan de samenleving. 

Lessen voor andere bedrijven

Het onderzoek heeft ook een aantal inzichten en lessen 

opgeleverd voor andere bedrijven. De belangrijkste zijn: 

 • Maximeer (binnen de mogelijkheden van het 

bedrijf) de flexibiliteit en persoonsgerichtheid van de 

opleidingstrajecten. 

 • Bij beide bedrijven bleek het praktijkopleidingsdeel een soort 

van veilige haven te zijn geworden voor de statushouders en 

daarmee een belangrijke succesfactor te zijn. 

 • In beide opleidingstrajecten was de extra inzet op taal stevig 

ingebouwd. Dat bleek ook vitaal voor het slagen van het 

traject. Toch was het voor de statushouders zelf vaak nog 

niet genoeg (en kan het ook bijna niet genoeg zijn). Taal 

vormt voor hen de grootste drempel, zowel op sociaal als 

vakmatig gebied

 • Waar sprake was van stages buiten het bedrijf bleek het 

zaak om ook die periode goed voeling te houden met de 

statushouders zelf en met de stagebedrijven. 

 • Wil er een duurzame relatie tot stand komen, dan is 

het daarvoor eerst nodig dat de statushouder zich thuis 

gaat voelen in de teams die hij of zij in zijn of haar 

opleidingstraject tegenkomt en zich daarmee ook in de 

organisatie steeds meer thuis gaat voelen. Dat vergt aan 

de kant van de ontvangende omgeving acceptatie en 

bereidheid om de statushouder als volwaardige collega te 

zien en te behandelen en om ruimte te bieden om te leren 

en praktische ervaring op te doen, maar ook om fouten 

te maken. En dat vergt van de kant van de bedrijven een 

continue aandacht voor een inclusieve bedrijfscultuur. 

Daarbij is het raadzaam de ontvangende teams vooraf zo 

goed mogelijk te informeren en – waar mogelijk – vooraf 

mee te nemen in het proces. En het is nodig een balans 

vinden in de (tijdelijk noodzakelijke) ‘status aparte’. 

Die kan namelijk ook averechts gaan werken als de 

statushouders als een aparte groep gezien worden, met – in 

de ogen van zittende medewerkers – extra privileges en 

mogelijkheden. 

Met de samenwerkende partijen (bedrijven, UAF, opleiders, 

detacheerders, gemeenten) is het in deze opleidingstrajecten 

gelukt een solide samenwerkingsconstruct rond het werven en 

opleiden van statushouders te organiseren, waarin belangen 

werden gebundeld, en expertises effectief naast elkaar werden 

ingezet. 

De opleidingstrajecten hebben daarmee al met al goede 

aanknopingspunten opgeleverd voor verdere opschaling van 

dergelijke trajecten. Tegelijk kwam in dit onderzoek ook naar 

voren dat er, om succesvolle opschaling mogelijk te maken, 

landelijk gezien nog de nodige barrières zijn op te ruimen. 

Daarbij gaat het om knelpunten in wet- en regelgeving, 

manieren om de krachten van de vele verschillende betrokken 

partijen ook landelijk effectief te bundelen, helderheid in rol- 

en taakverdeling tussen betrokken partijen en de financiering 

van de trajecten. 
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Inleiding
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1.1 Aanleiding onderzoek

Het tekort aan technisch geschoold personeel en 

het arbeidspotentieel van statushouders hebben de 

netwerkbeheerders Liander en Stedin ertoe gebracht een 

opleidingstraject te ontwikkelen. In dit opleidingstraject 

volgen daarvoor geselecteerde statushouders een opleiding 

en doen werkervaring op, en krijgen een betaalde baan als 

Eerste monteur Laag- en Middenspanningsdistributie. Bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van die opleidingstrajecten (inclusief 

werving en selectie en begeleiding) zijn ook andere partners 

betrokken, zoals gemeenten, opleiders (publiek en privaat) en 

het Stichting voor Vluchtelingen UAF (verder in het rapport 

aangeduid als UAF). 

Het werven en opleiden van statushouders voor tekortberoepen 

wordt ook door het kabinet gezien als een van de oplossingen 

voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd bieden de 

trajecten goede perspectieven voor de statushouders zelf en 

is de participatie van statushouders op de arbeidsmarkt ook 

maatschappelijk gezien van belang. Het Ministerie van SZW 

laat dit evaluatieonderzoek uitvoeren om antwoord te krijgen 

op de vraag welke werkzame elementen in de aanpak van deze 

pilots zitten, en wat de maatschappelijke kosten en kosten en 

baten zijn van de opleidingstrajecten. 

De deelnemende bedrijven 

De aanvankelijke onderzoeksopdracht betrof alleen het 

opleidingstraject bij Liander. Enkele maanden na de start van 

het onderzoek heeft het Ministerie van SZW ervoor gekozen 

ook Stedin te vragen mee te doen aan het onderzoek. Stedin is 

net als Liander een netwerkbeheerder en het opleidingstraject 

bij Stedin heeft vergelijkbare doelstellingen. Er zijn tussen 

Liander en Stedin overeenkomsten maar ook verschillen in de 

aanpak van hun opleidingstraject. Het gaat er in het onderzoek 

overigens niet om de beide bedrijven onderling te vergelijken, 

maar de verschillen zijn wel interessant om inzicht te krijgen in 

wat in welke situatie goed werkt. 

Het grootste deel van het totale onderzoek heeft bij Liander 

plaatsgevonden. Een belangrijk verschil met het deelonderzoek 

bij Stedin is dat bij Liander de betrokken statushouders zelf ook 

zijn geïnterviewd. Dit was binnen de veel bescheidener omvang 

van het deelonderzoek bij Stedin niet mogelijk. 

Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) 

Het opleidingstraject voor statushouders bij Liander maakt 

samen met andere pilots deel uit van het thema Leren 

en Werken van het Programma Verdere Integratie op de 

Arbeidsmarkt (VIA). Dit programma loopt vanaf voorjaar 

2018. De doelstelling van het VIA-programma is om de 

arbeidsmarktpositie en -participatie van personen met 

een migratieachtergrond te verbeteren. Kern van het VIA-

programma is op een achttal thema’s in verschillende (quasi-

experimentele) pilots op zoek te gaan naar wat, hoe, en in 

welke omstandigheden de arbeidsmarktpositie van deze groep 

kan worden verbeterd.

Het Ministerie van SZW heeft in september 2020 een 

kennisdeling georganiseerd tussen de vier pilots die deel 

uitmaken van het thema Leren en Werken van het programma 

VIA. De uitkomsten daarvan hebben geleid tot afstemming met 

de andere pilots. De uitkomsten zijn, zover ze relevant bleken 

voor dit onderzoek, meegenomen in dit rapport. De opgehaalde 

kennis en ervaring uit de vier pilots zal worden gebundeld in 

één handreiking voor werkgevers en gemeenten. Die komt eind 

januari 2021 beschikbaar.

1.1.1  Over het onderzoek
Dit onderzoek richt zich specifiek op de opleidingstrajecten 

voor statushouders. Het is belangrijk daarbij wel steeds in het 

achterhoofd te houden dat statushouders wel een aantal dingen 

gemeen hebben, zoals het feit dat ze uit hun land van herkomst 

hebben moeten vluchten en in Nederland een nieuw bestaan 

moeten zien op te bouwen. Tegelijkertijd gaat het om mensen 

uit allerlei verschillende landen met verschillende culturele 

achtergronden. Persoonlijke kenmerken - die los kunnen staan 

van groepskenmerken - spelen in deze trajecten vaak een hele 

grote rol, zoals ook uit dit rapport naar voren komt. 

Vanaf het begin van dit onderzoekstraject was voor ons als 

onderzoekers voelbaar dat er van alle kanten commitment is 

om deze trajecten te laten slagen. Anders gezegd, er zit duidelijk 

veel welwillendheid en positieve energie in deze trajecten. De 

beide bedrijven zijn vastbesloten dit te laten werken en spannen 

zich daar op allerlei niveaus ook hard voor in. Opleiders en 

veel teamleiders en medewerkers uit de beide bedrijven blijken 

bereid zich in te zetten om dit traject tot een succes te maken. 

Dat geldt ook voor de statushouders die in opleiding zijn. Zij 

zien dit traject vrijwel allemaal als een geweldige kans. Ze 

spannen zich doorgaans tot het uiterste in om die kans te 

benutten. Opgeven is voor hen meestal geen optie. 
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En dat geldt ook voor de partners. Het UAF heeft zich er 

volledig achter geschaard en ook gemeenten werken over het 

algemeen volledig mee (mede door de uitkering nog een periode 

door te laten lopen). 

Vanuit meerdere invalshoeken is er dus sterke betrokkenheid 

en de wil de trajecten te laten slagen. Dat neemt niet weg dat er 

om van werving van leerling-monteurs tot duurzame plaatsing 

van gediplomeerde monteurs te komen tal van barrières zijn te 

overwinnen. Dat geldt voor de statushouders zelf. Dat geldt ook 

voor de bedrijven en de partners.

1.2 Vraagstelling 

De hoofdvraag voor dit evaluatieonderzoek luidt:

Wat zijn de werkzame elementen en kosten en baten (voor zowel 

werkgever als gemeenten) van de aanpak van Liander en Stedin 

voor statushouders en hoe is de aanpak overdraagbaar te maken 

naar andere geïnteresseerden?

Deze hoofdvraag is door de opdrachtgever vertaald naar de 

volgende acht onderzoeksvragen: 

 • Wat houdt de aanpak in (doel, doelgroep, activiteiten, 

randvoorwaarden)?

 • Wat is de interventietheorie van de aanpak (werkzame 

mechanismen, relevante (context)factoren)?

 • Hoe verloopt de implementatie en uitvoering? Wat zijn 

daarbij succes- en faalfactoren? Tegen welke knelpunten liep 

men aan en hoe zijn die opgelost?

 • Welke effecten zijn behaald?

 • Hoeveel wordt geïnvesteerd in de aanpak (totaal en per 

deelnemer)? Wie dragen de kosten voor de aanpak?

 • Wat zijn de baten van de aanpak (totaal en per deelnemer)? 

Bij wie vallen de baten?

 • Hoe verhouden de kosten en baten van de aanpak zich tot 

de kosten en baten van reguliere werving, selectie en het 

inwerken van werknemers en reguliere re-integratietrajecten 

voor gemeenten? Wat is de ‘return on investment’? 

 • Welke adviezen kunnen worden gegeven aan andere 

werkgevers en partijen die met deze aanpak aan de slag 

willen gaan?

1.3 Onderzoeksaanpak

Om de vraag naar de werkzame elementen in de aanpak van 

de opleidingstrajecten te kunnen beantwoorden, moesten we 

in het onderzoek grip krijgen op een complexe en gelaagde 

kluwen van oorzaak- en gevolgrelaties die daarin een rol 

kunnen spelen. In deze opleidingstrajecten zijn, vanuit de 

veronderstelling dat die bij zouden kunnen dragen aan het 

realiseren van de gestelde doelen, namelijk tal van keuzes 

gemaakt rond werving en selectie, invullingen van het 

opleidingstraject, de aansluiting tussen praktijk en theorie en 

begeleidingsvormen. Die vele verschillende factoren kunnen 

allemaal van invloed zijn op het uiteindelijke eindresultaat. 

In een traject waar zoveel factoren een rol spelen, is het 

ondoenlijk om in een evaluatieonderzoek per activiteit of 

interventie exact vast te stellen wat de bijdrage is geweest 

aan de realisatie van de gestelde doelen en de daarbij 

gewenste effecten. Het zal in veel gevallen immers gaan 

om een samenspel tussen deze verschillende factoren. En 

ook de context waarin de trajecten zich afspelen (zoals de 

arbeidsmarktsituatie waarin het monteursvak een tekortberoep 

is), kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld omdat de 

werking van de factoren contextafhankelijk is. 

1.3.1  Toepassing beginselen van Realistic Evaluation
Om orde te scheppen in die oorzaak- en gevolgrelaties, en 

daarmee met dit onderzoek ook voor toekomstige werkgevers 

die dergelijke trajecten willen opzetten lering te kunnen trekken 

uit de manier waarop de huidige opleidingstrajecten zijn 

ingevuld, hebben we de beginselen van de aanpak van Realistic 

Evaluation (Pawson & Tilley, 1997) toegepast. Deze aanpak 

is ontwikkeld om in dit soort evaluaties inzicht te krijgen in 

‘mechanismen’ die door een welbepaalde interventie dan wel 

activiteit op gang worden gebracht. Mechanismen beschrijven 

wat maakt dat een bepaalde interventie of activiteit werkt en 

waarom. 

We gaan, gebruik makend van die benadering, in dit onderzoek 

na welke mechanismen vooraf waren verondersteld te werken 

en hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt. Met het inzicht 

in de mechanismen duiden we vervolgens de werking van 

de interventies en de bijdrage aan de doelstellingen en we 

kijken welke lessen daaruit getrokken kunnen worden voor de 

toekomst.
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Schematisch gaat het om de volgende elementen in de 

evaluatie: 

Context-
factoren

Activiteiten en
interventies

Veronderstelde
mechanismen

Beoogde
doelen en
effecten

Figuur 1. Bouwstenen Realistic Evaluation (Pawson & Tilley, 1997).

De veronderstelde mechanismen zoals reeds beschreven in het 

vooronderzoek naar het evaluatiekader voor dit onderzoek (de 

Ruig, 2019) vatten we als volgt samen: 

Het matchingsmechanisme dat verondersteld wordt bij te dragen 

aan de beste, of een duurzame, match tussen het gevraagde 

profiel voor monteur en het profiel van de statushouders en 

dat er dus aan bijdraagt dat de juiste persoon op de juist plek 

terechtkomt.

Het leermechanisme dat maakt dat de statushouder succesvol 

het traject kan doorlopen en dat zodoende bijdraagt aan 

het wegnemen van de mismatch tussen de deelnemende 

statushouder en de functie van monteur in het netwerkbedrijf. 

Het begeleidingsmechanisme dat zorgt dat de statushouder goed 

kan landen in de organisatie en bijdraagt aan het verkleinen 

van (het risico op) uitval, bijvoorbeeld als gevolg van de 

voorgeschiedenis of andere culturele achtergrond van de 

statushouder en de impact daarvan op gedrag en mogelijkheden 

van de statushouder.

In hoofdstuk 3, Analysekader, zullen we deze veronderstelde 

mechanismen in eigen woorden herformuleren. Daarin werken 

we ook verder uit dat leer- en begeleidingsmechanismen twee 

kanten op werken. Werkgever, opleiders en gemeente leren 

zelf ook van deze opleidingstrajecten en passen dat geleerde 

ook vaak direct weer toe door aanpassingen aan te brengen in 

de trajecten. Werkgevers leren ook van deze trajecten hoe een 

inclusievere organisatie te worden. Ook voor de begeleiding 

geldt dat die niet alleen de statushouders betreft. Ook bedrijven 

laten zich bijvoorbeeld begeleiden door het UAF. 

1.3.2  Beleidstheorie als invalshoek
De evaluatietheorie zoals we die in dit onderzoek hanteren 

is in overleg met de opdrachtgever en de klankbordgroep 

opgesteld vanuit een beleidstheorie benadering. Het alternatief 

voor dit onderzoek zou zijn geweest om een wetenschappelijke 

invalshoek te kiezen door reeds bestaand onderzoek als basis 

voor de theorie en de hypothesen te nemen. De reden om te 

kiezen voor de beleidstheorie benadering was dat we zo dicht 

mogelijk bij praktijk van deze beide opleidingstrajecten wilden 

blijven. 

Omdat het in dit geval gaat om opleidingstrajecten van 

bedrijven en niet om overheidsbeleid, spreken we verder 

in de tekst niet van een ‘beleidstheorie’ maar van een 

‘interventietheorie’. Deze interventietheorie beschrijft de 

activiteiten en interventies die zijn ingezet om de beoogde 

doelen van de opleidingstrajecten te realiseren en de 

(veronderstelde) mechanismen die daartoe wel of niet in 

werking zijn gezet. 

Daarbij hebben we - mede op aangeven van de twee door 

de klankbordgroep voor dit onderzoek betrokken lectoren - 

wetenschappelijke inzichten betrokken om bevindingen te 

toetsen en uitkomsten waar mogelijk verder te onderbouwen.

1.3.3  Fasering onderzoek
De totale looptijd van het onderzoek is drie jaar (oktober 2019 

tot en met december 2022). Het onderzoek was vooraf door 

de opdrachtgever al opgedeeld in drie ‘fasen’ waarvan de eerste 

twee bij de publicatie van dit rapport achter de rug zijn. 

De programmamanagers van beide bedrijven die 

verantwoordelijk zijn voor het opzetten en doorontwikkelen 

van de opleidingstrajecten hebben een sleutelrol gespeeld 

in dit onderzoek, omdat zij ons toegang gaven tot alle 

informatie over de opleidingstrajecten en tot al hun collega’s 

die daar een belangrijke rol in speelden. De beide betrokken 

programmamanagers van Liander zijn (elkaar afwisselend) ook 

lid van de begeleidingscommissie. De programmamanager van 

Stedin heeft hier om praktische redenen vanaf gezien, maar 

was wel nauw betrokken bij de voorbereiding van de interviews 

bij Stedin en bij de voorbereiding van de drie inhoudelijke 

werksessies en de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie
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De drie fasen en de daarin genomen stappen: 

Fase 1 (okt. 2019 tot juli 2020) 

Deze fase resulteerde in een tussenrapport met een focus op 

de interventietheorie en de uitkomsten van de eerste toetsing 

of deze mechanismen en randvoorwaarden zich in de praktijk 

ook voordoen. De meeste onderzoeksvragen kwamen hierin al 

aan de orde, maar de antwoorden waren deels nog onvolledig, 

omdat delen van het onderzoek nog uitgevoerd moeten 

worden. In deze ronde waren de kosten en baten bijvoorbeeld 

nog niet uitgevraagd en op een rij gezet.

Genomen stappen: documentstudie, interviews, opstellen en 

toetsen interventietheorie en opstellen tussenrapportage.

In de eerste fase van het onderzoek hebben we op basis 

van documentstudie en interviews de opzet van de beide 

opleidingstrajecten in kaart gebracht en de betrokken partijen 

bevraagd op hun achterliggende aannames en motieven en 

interviews gehad met statushouders, en sleutelpersonen 

rondom de opleidingstrajecten (van de bedrijven, gemeenten, 

UAF en opleiders). Daarnaast hebben we de beschikbare 

documentatie en relevante literatuur bestudeerd (zie bijlage 1). 

Op basis van deze eerste stappen hebben we een ‘interventie-

theorie’ uitgewerkt en deze – als onderdeel van een eerste 

tussenrapportage op basis van alle genomen stappen - getoetst 

in een werksessie met een externe deskundigen1 en de voor dit 

onderzoek ingestelde begeleidingscommissie. De uitkomsten 

van die beide werksessies in april en mei 2020 vormden de 

basis voor de verdere aanpak en uitwerking van dit onderzoek. 

1 De lectoren Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid van de 
Hogeschool Rotterdam en Leendert de Bell, lector bevorderen van 
duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen van de Hogeschool 
Utrecht en Martijn Bakker van het Ministerie van SZW.

Fase 2 (augustus 2020 tot 28 februari 2021) 

Deze fase resulteert in de beantwoording van alle 

onderzoeksvragen en tussenrapport en eindrapport waarin 

ook de kosten en baten van de pilotaanpak zijn opgenomen. 

Daarnaast resulteert deze ronde in een praktische handreiking, 

opgesteld op basis van de onderzoeksbevindingen, voor 

werkgevers en gemeenten, waarin handvatten en adviezen 

worden gegeven om een duurzaam opleidingstraject en 

daarmee duurzame arbeidsplaatsen te creëren.

Focus in fase 2 lag op het toetsen of en hoe de veronderstelde 

mechanismen in de praktijk werkzaam waren. Daartoe 

hebben we in de tweede fase zowel bij Liander als bij Stedin 

de sleutelpersonen binnen de pilots geïnterviewd, zoals de 

programmamanagers voor de opleidingstrajecten en andere 

sleutelfiguren rond de statushouders, zoals teamleiders, 

HRM-adviseurs, (project)management, collega’s, uitvoerders, 

begeleiders en (interne en externe) opleiders. Bij Liander 

hebben we met vrijwel alle statushouders zelf gesproken. Bij 

Stedin was dat gezien de veel bescheidenere omvang van dat 

deelonderzoek niet haalbaar. Verder hebben we gesprekken 

gevoerd met de andere betrokken stakeholders: gemeenten, 

sectororganisaties, UAF en aannemers. 

In deze tweede interviewronde hadden de interviews een meer 

open karakter dan in de eerste ronde en ging het er vooral om 

in beeld te krijgen hoe allerlei zaken zich na het eerste interview 

verder hadden ontwikkeld en wat bijvoorbeeld de impact was 

geweest van corona. 

In totaal hebben we 52 interviews afgenomen. In die interviews 

hebben we ten behoeve van de maatschappelijke kosten en 

batenanalyse ook vragen opgenomen over tijdsbesteding 

en kosten en over opbrengsten en resultaten van de 

opleidingstrajecten. 

Om de inhoud van die grote hoeveelheid interviews te ordenen 

en optimaal te kunnen benutten, hebben we de interviews 

gecodeerd in het programma Atlas.ti. Dit maakte het mogelijk 

om vanuit allerlei gezichtspunten de interviewuitkomsten te 

kunnen overzien en te gebruiken voor de analyse en voor de 

illustratie van uitkomsten. 
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Verdiepende werksessies 

Ter toetsing en verdere verdieping van de bevindingen hebben 

we drie werksessies georganiseerd met betrokken sleutelfiguren 

van de betrokken partijen en daarnaast ook externe 

deskundigen van brancheorganisaties en O&O fondsen.  

De drie thema’s waren: 

1. Hoe om te gaan met de druk om te slagen?

2. Het praktijkopleidingsdeel als veilige haven.

3. Sturen op inclusie in de staande organisatie en de 

samenwerking rond de statushouder.

Het Ministerie van SWZ heeft een begeleidingscommissie2 

ingesteld voor dit onderzoek die betrokken was bij alle 

belangrijke stappen in het onderzoeksproject. Deze 

begeleidings commissie is, bij het verschijnen van dit rapport, 

drie keer bij elkaar geweest. 

Maatschappelijke kosten batenanalyse

Als onderdeel van het evaluatieonderzoek over de pilot van 

Liander is in de tweede en derde fase van het onderzoek een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) uitgevoerd. 

Het eerste deel van de mkba, hoofdzakelijk gebaseerd op 

het opleidingstraject bij Liander, is op het moment van 

verschijnen van dit rapport in concept gereed, maar is nog 

niet in het rapport opgenomen. Het Ministerie van SZW 

en de begeleidingscommissie zijn tevreden met de kosten-

batenanalyse, maar hebben een aantal aanvullende wensen en 

vragen meegegeven Zo kan op grond van de mkba de ‘terug-

verdien tijd’ voor het bedrijf berekend worden, dat wil zeggen de 

duur dat het bedrijf de opgeleide statushouders in dienst zou 

moeten houden om de gedane investeringen terug te verdienen. 

De reden om de uitkomsten van de mkba nog niet in dit 

rapport op te nemen en pas later te presenteren is de wens van 

het Ministerie van SZW om de uitgevoerde mkba tegelijk met 

de andere kostenbatenanalyse (van een ander pilotproject) 

binnen het thema Leren en Werken van programma VIA 

beschikbaar te maken. Dit biedt ook mogelijkheden om de 

analyse verder te verbreden en te verdiepen. De aangevulde 

mkba zal nu gepubliceerd worden in februari/maart 2021, als 

ook de rapporten van de andere lopende onderzoeken in het 

VIA-programma beschikbaar komen. 

2 Leden begeleidingscommissie: Mardjan Seighali, directeur UAF; 
René Weij, Programmamanager Duurzaamheid en Tessa van 
Doremaele, Programmamanager Maakbaarheid bij Alliander; Judith 
van Heeswijk, Techniek Nederland; Rick Middelbosch, Werkkracht 
Ede; Leendert de Bell, Lector bevorderen van duurzame arbeids-
participatie van vluchtelingen aan de Hogeschool Utrecht; Martijn 
Bakker, Directie Samenleving en Integratie Ministerie van SZW; 
Moona Mian (voorzitter), Directie Samenleving en Integratie Minis-
terie van SZW, Divosa en SAM (voorheen Beroepsvereniging voor 
klantmanagers) beide als meelezend lid.

Fase 3 (jan. 2021 tot 31december 2022) 
In deze fase wordt een update van de kosten batenanalyses 

gemaakt. Die update komt beschikbaar op 31 december 2022. 

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een korte projectbeschrijving van beide 

pilots en een overzicht van de overeenkomsten en verschillen. 

In hoofdstuk 3 werken we het analysekader voor dit onderzoek 

uit, met daarin de veronderstelde mechanismen. In hoofdstuk 

4 rapporteren we onze bevindingen over hoe deze mechanismen 

in de praktijk blijken te werken. In hoofdstuk 5 reflecteren 

we op die bevindingen. Hoofdstuk 6 bevat onze conclusies en 

aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2

De opleidings
trajecten bij 

Liander en Stedin

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de opleidingstrajecten, inclusief 
de werving en selectie, voor statushouders bij Liander en Stedin vorm 
hebben gekregen, wat daarin overeenkomsten en verschillen zijn en 

wat er gaandeweg door de bedrijven al is aangepast en verbeterd in die 
opleidingstrajecten. 
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2.1 Algemeen 

Liander en Stedin zijn beide zogenaamde netwerkbeheerders, 

oftewel bedrijven die in hun werkgebieden kabels en leidingen 

aanleggen en het energienetwerk voor gas en stroom beheren. 

Taken die daar bij horen zijn onder meer: aansluiten van 

bedrijven en huishoudens, transporteren van gas en elektriciteit 

en het plaatsen en onderhouden van (slimme) meters, service 

en het oplossen van storingen. Liander en Stedin opereren als 

netwerkbedrijf in dezelfde markt, ieder in eigen werkgebieden. 

Die werkgebieden beslaan meerdere regio’s in Nederland, zowel 

stedelijke als niet stedelijke gebieden. 

Als netwerkbeheerder vervullen de beide bedrijven een sleutelrol 

in de energiesector. En omdat die energiesector de afgelopen 

jaren sterk in beweging was en zich snel ontwikkelt, groeien 

beide bedrijven en zijn het realiseren van voldoende nieuw 

(technisch) personeel en het opleiden of bijscholen daarvan 

uitermate belangrijke strategisch opgaven. Voor beide bedrijven 

geldt dan ook dat zij van hun medewerkers en managers binnen 

hun mogelijkheden vragen daarin een bijdrage te leveren en dat 

ze beide werken aan een bedrijfscultuur die eraan bijdraagt dat 

nieuwe mensen goed opgeleid worden en ook goed landen in de 

teams. 

Liander en Stedin hadden in de afgelopen jaren veel moeite 

met het vinden van voldoende technisch personeel, waaronder 

monteurs (opgeleid of met de potentie om opgeleid te 

worden). De uitstroom uit de reguliere technische opleidingen 

is niet genoeg om aan de personeelsvraag te voldoen. Beide 

bedrijven hebben dan ook in de afgelopen jaren al meerdere 

(omscholings)projecten opgezet om meer instroom te 

genereren van technisch personeel. 

Kijkend naar het oplossen van het tekort aan aanbod van 

technisch personeel hebben de bedrijven meerdere opties 

overwogen. Een belangrijk pluspunt van de groep statushouders 

was dat de kans groot is dat zij in Nederland blijven en 

waardoor ook de kans op een duurzame arbeidsrelatie groter 

geacht werd. Voor veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld uit 

Oost-Europa, geldt dat het veel onzekerder is of zij zich na 

een opleiding voor langere tijd aan het bedrijf zouden willen 

binden. Zodra er goede mogelijkheden zijn in hun thuisland 

bestaat er een reële kans dat zij daar verder aan de slag gaan. 

Dit punt raakt aan de ‘businesscase’ van het bedrijf voor 

het extra investeren in nieuw op te leiden medewerkers. 

De benodigde extra investering in leerling-monteurs, moet 

in die businesscase immers worden terugverdiend met de 

duurzaamheid van hun inzet. In hoofdstuk 5 komen we hier 

uitgebreid op terug.
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Beide bedrijven zagen het rekruteren van monteurs onder de 

groep statushouders in Nederland en het opleiden daarvan als 

een kansrijke manier om ‘de vijver te vergroten’ en daarmee 

uiteindelijk ook hun capaciteit aan monteurs op peil te brengen 

of te houden. Ook als de nieuw opgeleide monteurs niet bij het 

bedrijf zelf zouden blijven, maar doorstromen naar aannemers 

of concurrenten, zouden ze toch behouden blijven voor de 

sector en voor de energietransitie.

Beide bedrijven konden bij het opzetten van de 

opleidingstrajecten terugvallen op hun bredere bedrijfsvisie op 

inclusie. Beide bedrijven realiseerden zich ook vooraf dat om dit 

initiatief te laten slagen, kijkend naar de groep statushouders, 

wel een aantal barrières te overwinnen waren. In de opzet 

van de opleidingstrajecten hebben ze hierop zoveel mogelijk 

geanticipeerd. 

Beide bedrijven hebben een programmamanager (bij Liander 

waren twee programmamanagers betrokken) aangesteld om 

zodanig sturing te geven aan het opzetten en ontwikkelen 

van de opleidingstrajecten, dat de eenmaal geselecteerde 

statushouders met succes door de opleiding zouden komen 

en goed zouden landen in de werkorganisaties. Deze 

programmamanagers vervulden voor ons als onderzoeksteam 

dan ook een sleutelrol in dit onderzoek. 

2.1.1  Enkele kerngegevens per bedrijf 
LIANDER STEDIN GROEP 

Werkgebieden • Friesland 
• Noord-Holland
• Zuid-Holland
• Flevoland
• Gelderland 

• Grootste deel van de Randstad waaron-
der: Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het 
Rijnmond haven- en Botlekgebied

• Kennemerland
• Amstelland
• Noord Oost Friesland
• Zeeland 

Werkzame monteurs elektro (voor zover het 
de functies betreft waarvoor de statushou-
ders worden opgeleid)

450 Tussen de 350 en 400 

Jaarlijkse nieuwe instroom van die zelfde 
groep 

Gemiddeld 70, waarvan 10 statushouders Wel groei, maar niet lineair

Opleidingspartners Graafschap College (roc)

Quercus (private opleider) Techniek College Rotterdram (TCR), sa-
menwerkingsschool van Albeda College en 
Zadkine 

Eigen bedrijfsschool 

Detacheringspartners (tot hun diplomering 
zijn de monteurs daar in dienst)

Temphory Werk en Vakmanschap, een landelijk samen-
werkingsverband (coöperatie) van techni-
sche en industriële bedrijven

Tabel 1. Enkele kerngegevens per bedrijf rond de 
opleidingstrajecten voor monteur

2.2 De inrichting en vorm van de 

opleidingstrajecten voor statushouders

Naast veel overeenkomsten in de opleidingsactiviteiten in 

de eisen die gesteld worden aan monteurs in opleiding, 

zijn er tussen de beide bedrijven ook verschillen in profiel, 

positionering en in de aanpak van de reguliere opleiding. Die 

verschillen hebben mede te maken met de historie, met de 

regio’s waarin ze werken, met de partners die betrokken zijn 

bij hun opleidingen voor statushouders, met de manier waarop 

de werkorganisatie is ingericht en de visie op zelf doen van, 

of uitbesteden van, werkzaamheden. Die verschillen werken 

uiteraard ook door in de reguliere opleidingstrajecten voor 

statushouders.

Liander en Stedin hebben in de afgelopen jaren hun reguliere 

opleidingstrajecten voor monteur ieder op een eigen manier 

opgezet en doorontwikkeld. De functie van monteur is een 

sleutelrol in het bedrijf en daarom is de beschikbaarheid van 

voldoende en gekwalificeerde monteurs van levensbelang 

voor de bedrijven. Dat is ook letterlijk zo; veiligheid is in een 

netwerkbedrijf cruciaal. Beide bedrijven mikken er met hun 

opleidingstraject op volwaardige gediplomeerde en volwaardige 

monteurs af te leveren, die vervolgens zelfstandig en liefst 

duurzaam in het eigen bedrijf aan het werk kunnen. Aan een 

gediplomeerde monteur worden hoge eisen gesteld, zowel 

technisch als qua communicatie en zelfstandig kunnen werken.
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Zoals dat ook voor medische beroepen geldt, zitten de 

reguliere opleidingstrajecten vol met certificaten die op 

allerlei onderdelen behaald moeten worden en de leerling-

monteur moet tijdens de opleiding bewijzen allerlei benodigde 

handelingen goed uit te kunnen voeren (die worden dan 

afgetekend door een daartoe bevoegde senior of begeleider). 

Twee belangrijke mijlpalen in dit traject zijn het diploma Eerste 

monteur Laag- en Middenspanningdistributie en het diploma 

Technicus Elektrotechniek. Dat verklaart waarom het niet voor 

de hand ligt om voor de relatief kleine groep statushouders 

een geheel nieuw traject te ontwerpen. Beide bedrijven hebben 

er bij de opzet van de opleidingstrajecten dan ook voor 

gekozen dit specifieke opleidingstraject voor statushouders 

nagenoeg volledig te enten op het reeds eerder ontwikkelde 

reguliere opleidingstraject. Wel zijn vooraf de doorlooptijden 

aangepast aan het verwachte leertempo van de statushouders. 

Ook zit er in vergelijking met het reguliere traject heel veel 

taalonderwijs en taaltraining in het traject. Daar waar nodig is 

extra opleidings- of oefentijd uitgetrokken voor de barrières die 

statushouders moeten overwinnen. Aan de eisen waaraan de 

monteurs uiteindelijk moeten voldoen, doen de bedrijven geen 

concessies. 

2.2.1  De in- door en uitstroom van de leerling-monteurs 
Bij beide bedrijven zijn inmiddels meerdere groepen statushouders  

de opleiding in gestroomd. 

Werving
en

selectie

Voor-
traject

Duaal traject uitmondend in VP Vervolg naar AVP en indiensttreding

Werving
en

selectie

Opleiding 5 maanden,
BPV 9 maanden en
1 terugkommaand

Praktijk bij Liander, uitmondend in AVP Indiensttreding

24 maanden15 maanden3 mnd

24 maanden

Drie keer een groep van rond de tien statushouders

Twee keer een groep van rond de tien statushouders

4 mnd3 mnd

Figuur 2. De verschillende groepen statushouders.

Bij Liander mondt het traject na 39 maanden uit in kwalificatie 

als All Round Vakbekwaam Persoon (AVP). Bij Stedin mondt 

het traject na 28 maanden uit in kwalificatie als Vakbekwaam 

Persoon (VP). Dan gaat Stedin het dienstverband aan (meestal 

een jaarcontract met de intentie van een vaste aanstelling 

daarna). Daarna ontwikkelt de monteur zich dan verder tot 

AVP. Dat tempo is sterk persoonsgebonden. 

Bij Liander is de eerste groep gestart in november 2017 en is 

de derde groep augustus 2020 jaar gestart met de opleiding. 

De eerste groep treedt in november 2020 in vaste dienst. Hun 

diploma’s (eerste monteur laagspanning en eerste monteur 

midden spanning) hebben ze doorgaans al na de eerste vijftien 

maanden. In de 24 maanden praktijk bij Liander zelf werken ze 

nog op detacheringsbasis bij Temphory. Na die periode komen 

ze in vaste dienst bij Liander. In die 24 maanden loopt de 

productiviteit op van ongeveer 25% in de eerste fase tot 75 – 

100% in de allerlaatste fase. 

Bij Stedin zijn vanaf mei 2018 twee groepen gestart. De eerste 

groep is voor de zomer gediplomeerd en (voor het overgrote 

deel) in vaste dienst genomen. 

Kijkend naar instroom, behoud en doorstroom naar een vaste 

aanstelling, kunnen we vaststellen dat het overgrote deel 

van de statushouders bij allebei de bedrijven aan boord zijn 

gebleven. In een aantal gevallen was er onderweg wel sprake 

van aansluitingsproblemen in teams of in de opleiding, maar 

lukt het met inspanningen van collega’s, teamleiders en/of 

programmamanagers om die problemen op te lossen. 
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 • Bij Liander zijn er van de eerste groep van tien 

statushouders drie gestopt met het traject (ook die hebben 

het diploma wel gehaald). De andere zeven zitten nog steeds 

in het traject. Voor de tweede groep bij Liander geldt dat alle 

tien nog aan boord zijn. De derde groep is pas net gestart. 

 • Ook bij Stedin heeft het overgrote deel van de geselecteerde 

monteurs het opleidingstraject met succes doorlopen. Voor 

de eerste groep geldt dat van de tien gestarte leerlingen, 

negen het diploma (niveau 3) hebben behaald. Die negen 

hebben allemaal een contract bij Stedin gekregen. Voor zover 

dat een tijdelijk contract is, is dat met de intentie voor een 

vaste aanstelling. Voor dat laatste heeft Stedin zich wel extra 

in moeten spannen. Stedin heeft daarbij meer dan voorheen 

gekeken naar de persoonlijk match tussen de statushouder 

in kwestie en de beoogde teams. Ook voor Stedin geldt dat 

onderweg regelmatig interventies nodig waren om te zorgen 

dat knelpunten werden opgelost. Van de tweede groep van 

acht statushouders zijn er nog zes aan boord. 

2.3 Overeenkomsten en verschillen tussen de 

opleidingstrajecten

2.3.1  De doelstellingen 
De doelstellingen van beide trajecten komen overeen. Bij 

de beide bedrijven gaat het om het aanbieden van een 

leerwerktraject aan lichtingen van statushouders, met als 

doel dat zoveel mogelijke deelnemers het leerwerktraject 

afronden en het diploma behalen en vervolgens als monteur 

in dienst blijven. Beide bedrijven voelen zich daarbij als grote 

spelers verantwoordelijk om het voortouw te nemen in het 

oplossen van de schaarste. Als de nieuw opgeleide monteurs 

doorstromen naar aannemers of concurrenten, blijven ze 

immers behouden voor de sector en voor de energietransitie. 

Het doel van de trajecten reikt dus verder dan alleen een 

opleiding aanbieden die resulteert in een baan bij het bedrijf 

zelf of – als dat niet lukt - in de energiesector. Het gaat ook en 

vooral om langdurig behoud van deze nieuwe medewerkers. 

Voor beide bedrijven geldt daarnaast dat de trajecten ook een 

bijdrage aan MVO-beleid en duurzaam ondernemen leveren. 

2.3.2  Doelgroep 
Beide bedrijven mikken op dezelfde doelgroep: statushouders 

met een technische achtergrond, interesse in techniek en het 

vereiste (ontwikkel)niveau, zowel qua techniek als qua taal. 

Meer specifiek:

 • de leerling-monteur heeft minimaal een B1-taalniveau

 • de leerling-monteur is in staat zijn een opleiding mbo-

niveau 3 of 4 te volgen

 • de leerling-monteur heeft een achtergrond in de 

elektrotechniek (opleiding en/of werk)

 • de leerling-monteur heeft een rijbewijs (of is bereid en 

in staat dit in korte tijd te halen); dit wordt door beide 

bedrijven betaald

 • de leerling-monteur is fulltime beschikbaar, maar kan ook 

werken in de avonden en weekenden

 • de leerling-monteur heeft toestemming van zijn/haar 

gemeente om dit traject te volgen

2.3.3  De opleidingstrajecten inclusief voortraject en 
werving en selectie 

Aan de werving en selectie en het opleidingstraject zelf gaat 

voor veel statushouders een traject vooraf. We duiden dit aan 

als het voortraject. Het maakt geen deel uit van de pilots, maar 

wat er in het voortraject al wel of niet is gebeurt, kan wel van 

invloed zijn op de werving en selectiefase en de fase daarna. 

Tijdens het hele traject zijn er diverse plaatsingen in 

verschillende soorten teams. 

In schema: 

Voortraject
bij gemeente

Werving
en selectie

In (vaste)
dienstOpleidingstraject

Matching en plaatsing

Figuur 3. De trajectonderdelen in schema.

Het voortraject 

Het voortraject vindt plaats bij een gemeente. De statushouder 

heeft daar reeds een inburgeringstraject doorlopen. Met daarin, 

afhankelijk van de statushouder zelf en van de woongemeente, 

allerlei activiteiten en trainingen gericht op taal, inburgering, 

participatie en werk. Alle statushouders die worden geselecteerd 

door Liander of Stedin hebben dus een dergelijk voortraject 

doorlopen. 
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De werving en selectie 

De werving en selectie is een samenspel tussen de verschillende 

betrokken partijen. Het UAF speelt daarin een belangrijke rol, 

zowel bij het vinden van de statushouders met een bij de functie 

aansluitend profiel. De woongemeente van de statushouder 

speelt uiteraard een rol. Daar heeft de statushouders al een 

inburgeringstraject doorlopen. Ook verstrekt de gemeente op 

enkele uitzonderingen na een uitkering aan de betreffende 

statushouder, met daaraan gekoppeld ook een vorm van 

begeleiding door een klantmanager. De wijze waarop gemeenten 

de begeleiding en ook de werving en selectie uitvoeren, kan 

onderling sterk verschillen. Gemeenten maken daarin hun 

eigen keuzen en stellen hun eigen prioriteiten. En ook binnen 

een gemeente kan de invulling van begeleiding sterk afhankelijk 

zijn van de professional die daarvoor verantwoordelijk is.

Het opleidingstraject zelf 

De verschillen tussen de beide opleidingstrajecten bij Liander 

en Stedin komen voort uit de eigen keuzes die bedrijven 

maken over de inrichting van hun werkmaatschappijen, het 

organiseren van de instroom van nieuwe medewerkers, het 

opleidingsbeleid, etc. 

Liander kiest voor het comprimeren van delen van de opleiding 

en voor het uitbesteden van de opleiding aan verschillende 

opleiders. Ook Stedin werkt samen met de roc’s in de regio, 

maar bij Stedin heeft de eigen bedrijfsschool een cruciale rol in 

de selectie en in het praktijkopleidingsdeel. 

Bij Liander doorlopen de statushouders een deel van het 

praktijkdeel, dat in het mbo-onderwijs als de beroeps-

praktijk vorming (bpv) wordt aangeduid, buiten Liander. 

Liander heeft ervoor gekozen om de statushouders dat eerste 

praktijkdeel, waarin naast de technische vaardigheden 

ook andere praktijkervaring wordt opgedaan, te doorlopen 

bij aannemers. Dat zijn doorgaans bedrijven die ook een 

opdrachtnemersrelatie met Liander hebben. Bij Stedin worden 

alle praktijkcomponenten in huis doorlopen. Bij Stedin begint 

het opleidingstraject met een eigen voortraject, waarin de eerste 

basis wordt gelegd voor de verdere opleidingsactiviteiten. 

Matching en plaatsingen 

Gedurende het traject komt de statushouder in verschillende 

klassen en teams terecht. En daarbij wordt op basis van allerlei 

factoren gekeken naar een goede match. Deels zijn dat praktische 

factoren, zoals woon- werk afstand. Binnen de bedrijven wordt 

gekeken welke teams ruimte hebben of moeten maken voor oplei-

ding van nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt zover als mogelijk 

ook rekening gehouden met een match tussen statushouder en 

teams. We komen hier in hoofdstuk 4 uitgebreider op terug. 

Schematisch zien de beide trajecten er op hoofdlijn als volgt uit.

Theorie en praktijk onderdelen, inclusief VCA en
taalonderwijs: Uitvoering door Quercus (sector-
specifieke opleider) in samenwerking met het
Graafschap College en Temphory.
Opbouw: 
Blok theorie laag- en middenspanning 
Blok bpv
Blok instructie middenspanning 
Werken bij Liander als 1e monteur laag- en
middenspanning

Opleiding, bpv en
werkervaring opdoen

Voorselectie door UAF op basis van criteria vanuit bedrijven en opleiders
Vervolgselectie met toetsen en assessments

Besluit door de beide bedrijven in overleg met de betrokken detacheerders

Selectie

In samenspel met gemeenten en UAFWerving

Bij gemeente in samenwerking met Vluchtelingenwerk en UAFVoortraject

Voorschakeltraject: klaarstomen leerlingmonteurs
voor reguliere opleiding, inclusief VCA
Volgen van duale reguliere traject
(BBL³-traject: leren en werken)
Plaatsing door bedrijfsschool bij eigen opleidings-
unit van Stedin of bij bedrijfsonderdeel meter-
kasten en aansluiting 

Profiel zelfstandig werkende storingsmonteur, breed inzetbaarPlaatsing in een team
(vaste aanstelling)

Start opleiding

D
et

ac
h

er
in

g

Diplomering

Tabel 2. Het totale traject voor statushouders.

3 Beroepsbegeleidende Leerweg (een van de twee mbo-varianten).
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2.3.4  Overzicht van overeenkomsten en verschillen  
tussen de beide opleidingstrajecten  

ONDERDEEL PILOT OVEREENKOMSTEN VERSCHILLEN

Taal Intensieve aandacht voor taal in vorm van  
intensieve taaltraining;

Liander: meer geclusterd in het begin en waar 
nodig verderop in het traject persoonlijk maat-
werk. 

Vergroten van taalvaardigheid aandachtspunt 
door gehele traject. 

Stedin: taal als vast onderdeel van het programma 
gedurende het hele traject

Extra benodigde tijd voor taal 
en techniek

Vooraf rekening gehouden met (ten opzichte van 
het reguliere traject) extra benodigde tijd voor 
zowel de technische aspecten als de taalaspecten.

In overleg met de opleiders een inschatting gemaakt 
van de benodigde tijd en gaandeweg, naar  
aanleiding van het niveau van de binnen komende 
lichting, is dit nogmaals aangepast. 

Modulaire opbouw • Liander: de theorie en de taaltraining gecom-
primeerd in verschillende blokken, die dan 
afgewisseld worden met simulatie en oefenen 
in de praktijk. Na het eerste theorieblok zit de 
taaltraining niet meer standaard in het pakket. 

• Stedin: gaat uit het van het reguliere 
roc-traject, waarin het flankerende onderwijs 
steeds naast de praktijk blijft doorlopen.

Theorie component Zelfde kwalificaties en ‘eindtermen’ • Liander: in gecomprimeerde blokken

• Stedin: uitgesmeerd over het hele traject 
(duale vorm)

Praktijkcomponent opleiding Zelfde eindtermen • Liander: bpv bij één van de aannemers waar zij 
meewerken.

• Stedin: hele praktijkcomponent binnen het 
eigen bedrijf

Begeleiding statushouders Zodra de statushouders in teams bezig zijn met 
hun praktijk spelen de teamleiders daarbij een 
sleutelrol. Zij hebben zicht op het functioneren van 
de statushouder en het team, zicht op (aansluiting)
problemen en soms ook op privéproblemen waar 
statushouders mee kampen. 

Buddysysteem 
Senioren en buddy’s krijgen enige vorm van 
training 

Buddysysteem
• Liander: vrijwillige basis, een buddy van buiten 

het directe team gekoppeld aan de statushouder. 
• Stedin: buddy is taalcoach. Dit is ook iemand 

die binnen de organisatie geworven wordt, 
maar van buiten het team komt. 

Begeleiding teamleiders Ondersteuning aan de teamleiders in de vorm 
van bijenkomsten en trainingen.

Begeleiding ontvangende team Ondersteuning aan de teams in de vorm van 
bijenkomsten en trainingen.

UAF UAF is een belangrijke kennispartner voor de 
beide bedrijven waar het gaat om het leren 
omgaan met de groep statushouders. 

UAF heeft vrijwel alle leerlingmonteurs 
aangedragen, blijft ook contact onderhouden met 
de statushouders en springt desgevraagd bij als 
er problemen zijn.

Tabel 3. Overzicht van overeenkomsten en verschillen tussen  
opleidingstrajecten van Liander en Stedin.
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2.3.5  De betrokkenheid van de verschillende partijen  
gedurende het traject 

Werving en
selectie

Voortraject
Opleiding

1e monteur

Beroeps-
praktijk-
vorming

Instructie
Aan het werk

als 1e monteur
In vaste dienst
als technicus E

Werving en
selectie

Voortraject
Voorschakel-

traject
Duaal traject met theorie en praktijk

In vaste dienst
als technicus E

Bouwstenen opleiding

Gemeente/klantmanager

Opleiders en detacheerders

UAF

Figuur 4. De betrokkenheid van de verschillende partijen.

Figuur 4 laat zien wanneer en hoe lang de verschillende partijen 

in de beide trajecten actief betrokken zijn. 

UAF 

Het UAF heeft veel kennis van en contacten met de groep 

statushouders met een opleiding of professionele ervaring in 

hun thuisland. Omdat Liander en Stedin nog weinig ervaring 

hadden met statushouder en zelf ook niet over de ingangen 

beschikten om potentiele kandidaten in beeld te krijgen, 

was samenwerking met het UAF een logische stap. Het UAF 

is gedurende het hele traject, totdat mensen in vaste dienst 

komen, in beeld voor zowel de statushouders als het bedrijf. 

In het voortraject heeft in veel gemeenten naast het UAF ook 

Vluchtelingenwerk regelmatig een rol. 

De uitvoerende begeleidende rol van het UAF neemt in de loop 

van het traject bij beide bedrijven af. Dat past in het gezamen-

lijke streven van het UAF en de bedrijven dat bedrijven waar 

dat kan zoveel mogelijk zelf doen in de begeleiding van hun 

statushouders en in de begeleiding van hun eigen medewerkers. 

Het UAF houdt gedurende de hele looptijd de rol bij de werving 

en selectie, en de intermediaire rol richting gemeenten.

Gemeenten 

De gemeenten hebben naast hun zorgtaken als gemeente de 

verantwoordelijkheid voor het zoveel mogelijk naar werk bege-

leiden van de hun toegewezen statushouders. De gemeenten 

spelen een hoofdrol in het voortraject (inburgeringstraject). 

Gemeenten bieden de statushouders begeleiding door een 

klantmanager. Meestal hebben de betrokken gemeenten ook 

de rol van uitkeringsverstrekker. De gemeenten zijn daardoor 

ook doorgaans actief betrokken bij de werving en selectie 

voor leerwerktrajecten. NB: in sommige gevallen kan UWV de 

uitkeringsverstrekker zijn. Dit gebeurt als een statushouder na 

eerdere werkervaring werkloos is geworden. 

Het merendeel van de betrokken woongemeenten van de 

statushouders werkt mee aan het traject en levert daaraan dan 

ook een bijdrage, zowel in begeleiding als in geld (doorbetaling 

uitkering). Gemeenten zitten echter niet allemaal op één lijn: 

enkele benaderde gemeenten gingen niet akkoord met het 

doorbetalen van de uitkering gedurende de eerste fase van het 

traject. Verreweg de meeste gemeenten vonden het doorbetalen 

van een uitkering een logische investering. 

Gemeenten (of zogenaamde gemeentelijke werkbedrijven als 

uitvoerende organisatie voor een gemeente) vullen hun rol ten 

aanzien van statushouders verschillend in. Beleid en uitvoering 

kunnen daardoor aanzienlijk verschillen tussen gemeenten. Dat 

is mede te verklaren door de beleidsvrijheid van gemeenten. 

Daarnaast is er tussen gemeenten een aanzienlijk verschil in 

kennis van en ervaring met de doelgroep statushouders en hun 

hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Kanttekening vanuit de 

gemeentelijke kant hierbij is dat gemeenten bij de inzet van hun 

schaarse middelen niet alles kunnen doen wat ze zouden willen 

doen en daarom soms moeilijke keuzes moeten maken. Dat 

geldt ook voor de inzet van het budget van de Participatiewet. 

Afspraken tussen gemeenten en UAF 

Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het samen met het 

UAF vinden en aanleveren van mogelijke kandidaten en over 

een periode van werken met behoud van uitkering. Gemeenten 

blijven na de start van het traject hun statushouders nog een 

periode volgen en springen waar nodig bij. Het UAF is met de 

specifieke kennis van en het netwerken in de doelgroep een 

sleutelspeler voor de bedrijven. Het UAF begeleidt en traint 

medewekers en teamleiders in de bedrijven en het UAF houdt 

gedurende de hele periode het contact met de statushouders 

zelf aan. 
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Opleiders/roc’s

Bij de trajecten zijn zowel publieke als private opleiders 

betrokken:

 • De private opleiders worden door het bedrijf ingehuurd 

vanwege hun specifieke sector- of bedrijfsgerichte 

opleidingsmogelijkheden. Zo huurt Liander Quercus in. 

Stedin heeft een eigen bedrijfsschool, die een spilfunctie 

vervult in het hele opleidingstraject. De ingehuurde of eigen 

bedrijfsschool voert onderdelen van het opleidingstraject uit 

en wordt daarbij aangestuurd door het bedrijf. 

 • Daarnaast zijn in beide opleidingstrajecten roc’s betrokken. 

Voor Liander is dat het Graafschap College. Voor Stedin 

is dat het Techniek College Rotterdram (TCR), een 

samenwerkingscombinatie van Albeda College en Zadkine 

Het roc blijft verantwoordelijk voor de diplomaverstrekking 

en voor het toetsen van het eindniveau op de inhoud die 

daarvoor is vastgesteld. Een deel van de aangeboden theorie 

is in dat kader ook verplicht. Maar het bedrijf brengt, samen 

met de op ook eigen inhoud aan in het theoriedeel.

 • Op de achtergrond speelt BLEI een belangrijke rol. BLEI is 

een landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk maakt 

voor het opleiden van vakmensen voor de infratechniek op 

MBO niveau. In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, 

regionale netbeheerders, aannemers en tien roc´s (scholen 

voor middelbaar beroepsonderwijs) samen aan goed 

beroepsonderwijs infratechniek. BLEI speelt een belangrijke 

rol bij het realiseren van uniforme en kwalitatief goede 

leermiddelen en examenproducten voor mbo- niveau 2, 3 

en 4.

Bij de beide opleidingstrajecten gaat het om reguliere 

Beroepsbegeleidende Leerweg-trajecten (hierna BBL-trajecten). 

BBL-trajecten kennen, omdat ze gericht zijn op leren in 

de praktijk en dus op samenwerking met bedrijven, een 

bepaalde mate van flexibiliteit. De betrokken roc’s ontvangen 

voor het realiseren van een BBL-traject en alle taken en 

verantwoordelijkheden die daarbij horen een rijksbekostiging. 

Omdat die bekostiging niet toereikend is om een traject als dit 

op maat te snijden voor een bedrijf bepaalt het roc in overleg 

met het bedrijf wat het roc op basis van de rijksbekostiging kan 

leveren. Het bedrijf betaalt de meerkosten die nodig zijn om 

het traject op maat voor een bedrijf te realiseren. Dat wil in de 

praktijk zeggen dat bedrijf betaalt voor de extra flexibiliteit die 

nodig/gewenst is voor het gewenste traject. Onder andere waar 

het gaat om de planning en de groepsomvang. De roc’s moeten 

namelijk om rond te komen met de rijksbekostiging uitgaan 

van minimale groepsgroottes en vastgelegde onderwijsperioden. 

Beide bedrijven werken al langdurig samen met de betrokken 

roc’s. Wederzijds is men tevreden over de gemaakte afspraken 

en het geleverde pakket. 

Een belangrijke succesfactor hier was dat de stichting BLEI 

in de lesmaterialen voldoende ruimte heeft ingebouwd voor 

maatwerk op bedrijfsniveau. In een branche waarin er grote 

bedrijven actief zijn, lukt dat volgens één van de betrokken roc’s 

beter dan in branches waarin heel veel kleine bedrijven acteren.
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Detacheerders 

In beide trajecten zijn de reeds in hoofdstuk 2 genoemde 

detacheerders betrokken. De opleiders en detacheerders zijn 

betrokken in vrijwel het hele traject, van de werving en selectie-

fase tot de diplomering. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 

hebben Liander en Stedin die betrokkenheid ieder op hun eigen 

manier georganiseerd. 

Tot hun diplomering zijn de statushouders in opleiding 

nog niet in dienst bij het bedrijf zelf, maar worden daar (of 

tijdens de bpv een aannemer) gedetacheerd. Over de rollen 

en verantwoordelijkheden maken de bedrijven afspraken met 

de detacheerders. De lengte van de detacheringsperiode hangt 

ook samen met de businesscase van de detacheerder. De rol 

die de detacheerder speelt in de opleidingstrajecten is voor de 

detacheerder alleen rendabel als de detachering een bepaalde 

periode beslaat. 

Liander werkt al lange tijd samen met Temphory. Temphory 

speelt voor de statushouders in opleiding als formeel werkgever 

een actieve rol in het hele traject, ook tijdens de stages. En 

Temphory speelt ook een actieve rol in de werving en selectie. 

Stedin werkt al lange tijd samen met Werk en Vakmanschap, 

een landelijk samenwerkingsverband (coöperatie) van 

technische en industriële bedrijven. (Lid)bedrijven van de 

coöperatie kunnen gebruik maken van het dienstverlenings-

pakket, via regionaal of lokaal gevestigde uitvoeringsafdelingen. 

Werk en Vakmanschap doet samen met de bedrijfsschool van 

Stedin ook een deel van de werving en selectie. De monteurs 

in opleiding komen tot hun diplomering in dienst bij Werk 

en Vakmanschap en gaan vervolgens met behulp van een 

doorleenconstructie aan het werk bij Stedin. 

Betrokkenheid vanuit het Rijk

Ook het Rijk biedt vanuit het maatschappelijk belang van 

deze trajecten ook vormen van ondersteuning. Zo heeft het 

Ministerie van SZW het programma VIA opgezet, met als doel 

dat ook andere bedrijven kunnen profiteren van opgedane 

ervaringen en geleerde lessen. 

Beide bedrijven hebben stabiele samenwerkingsrelaties met 

andere partijen (op basis van jarenlange samenwerking), met 

als verschil dat Stedin geen opleidingsbedrijf inhuurt, omdat de 

eigen bedrijfsopleiding een centrale rol speelt.
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Hoofdstuk 3

Analysekader 

De kern van de aanpak in dit onderzoek is dat we ons in alle stappen 
in dit onderzoek steeds afvragen: wat werkt, voor wie, onder welke 

omstandigheden, in welk opzicht, en hoe? Daarbij hebben we de beginselen 
van Realistic Evaluation (Pawson & Tilley, 1997) toegepast. 

Ook hebben we voortgeborduurd op de aan dit onderzoek 
meegegeven evaluatiekader veronderstelde mechanismen (de Ruig, 

2019): het matchingsmechanisme, het leermechanisme en het 
begeleidingsmechanisme. In dit hoofdstuk werken we het op die aanpak 

gebaseerde analysekader voor dit onderzoek uit. 
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3.1 Het evaluatiekader voor dit onderzoek

Figuur 5 geeft het evaluatiekader weer dat we op basis van de 

gekozen uitgangspunten hebben opgesteld.

• Werving en selectie
• Taallessen
• Technische opleiding
• Stage
• Training teamleiders en deel-

nemers
• Leermeester/buddy

• Matchingsmechanisme
• Leermechanisme
• Begeleidingsmechanisme

• Instroom opgeleide monteurs
• Vergroten montagecapaciteit
• Behoud monteurs
• Persoonlijke ontwikkeling

1. Activiteiten en interventies
2. (Veronderstelde)

mechanismen
3. Beoogde doelen pilots

Arbeidsmarktcontext
Aard van de sector

Achtergrond statushouder
Maatschappelijke context

5. Contextfactoren

Samenwerking

• Verdere integratie (statushouders)
• Duurzame uitstroom (gemeenten)
• Oplossing tekorten (werkgevers)

4. Beoogde effect maatschappij

Inclusie

Figuur 5. Evaluatiekader.

Toelichting op het evaluatiekader

Blok 1. Activiteiten en interventies. In en rond het 

opzetten van de opleidingstrajecten hebben de beide 

bedrijven, in samenspraak met hun betrokken opleidings- 

en samenwerkingspartners verschillende keuzes gemaakt, 

bijvoorbeeld over de werving en de selectie-eisen, over het 

opleidingsprogramma en de wisselwerking tussen theorie en 

praktijk, over de inzet van de begeleiding en ondersteuning, 

richting de statushouders en richting de eigen organisatie. 

Deze keuzes hebben we beschreven in hoofdstuk 2 en ook in 

hoofdstuk 4 komen die terug. 

Blok 2. (Veronderstelde) mechanismen (zie ook onder 3.2).  

De manier waarop activiteiten en interventies werken 

en bijdragen aan de beoogde doelen, duiden we aan 

als mechanismen. Achter de gekozen activiteiten en 

interventies zijn door de beide bedrijven impliciete en/of 

expliciete veronderstellingen gedaan over de werking van 

de gekozen activiteiten en interventies. Die duiden we aan 

als de veronderstelde mechanismen. Vervolgens hebben we 

onderzocht hoe die mechanismen daadwerkelijk in praktijk 

hebben gewerkt. De ‘confrontatie’ tussen de veronderstelde 

en de feitelijke werking in de praktijk vormt de kern van onze 

analyse. 

Deels zijn die mechanismen door de bedrijven ook expliciet 

verwoord in hun plannen. Deels zijn die veronderstellingen 

impliciet en hebben we die met behulp van documentstudie en 

interviews met betrokken sleutelpersonen gereconstrueerd en 

uitgewerkt in een ‘interventietheorie’. 

Blok 3. Beoogde doelen pilots. We gaan er - zoals de pijlen 

in de figuur ook aangeven - in de gekozen onderzoeksaanpak 

van uit dat de wijze waarop de opleidingstrajecten, met de 

daarin geplande activiteiten en interventies, zijn opgezet en 

zijn uitgevoerd een aantal mechanismen in werking zetten, 

waardoor die activiteiten en interventies uiteindelijk al dan niet 

bijdragen aan de beoogde doelen van de pilots. 

Blok 4. Beoogd effect maatschappij. Het realiseren van 

die doelen draagt vervolgens bij aan de maatschappelijke 

effecten die met deze pilots zijn beoogd. Die maatschappelijke 

effecten vormen ook mede de drijfveer van gemeenten, het 

UAF, opleiders, detacheerders en onderwijs om een bijdrage te 

leveren aan deze pilots. 
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Blok 5. Contextfactoren. Op al deze vier blokken zijn 

natuurlijk ook allerlei factoren van invloed die buiten de 

directe invloedssfeer van de betrokken partijen liggen. De 

keuze voor interventies, de werking van de mechanismen en de 

bijdrage aan beoogde doelen en effecten hangt mede af van die 

contextfactoren. 

Blok 6. Inclusie en samenwerking. De wijze waarop 

statushouders landen in de organisaties en de wijze 

waarop de ‘ontvangende omgeving’ (de verschillende 

teams en opleidingsgroepen waarin de leerling-monteurs 

zich gedurende het traject bewegen) loopt als een rode 

draad door al die blokken heen. Zowel voor matching, 

de leer- en de begeleidingsmechanismen was het daarom 

van belang te onderzoeken wat ten aanzien van inclusie 

vooraf was verondersteld en hoe het in de praktijk heeft 

uitgepakt. Hetzelfde geldt voor de samenwerking. In alle 

onderdelen van het traject, van voortraject tot duurzame 

plaatsing, zijn verschillende partijen betrokken met een 

eigen (maatschappelijke) agenda en eigen deskundigheid. De 

invulling van die samenwerking loopt daarom, net als inclusie, 

door alle blokken heen. 

3.2 De (veronderstelde) mechanismen 

Aan de opzet van de beide opleidingstrajecten en de daarin 

uitgevoerde activiteiten en interventies, lagen volgens het 

onderzoek meegegeven evaluatiekader (de Ruig, 2019) in 

hoofdlijn drie veronderstelde mechanismen ten grondslag: 

1) matchingsmechanismen 2) leermechanismen en 3) 

begeleidingsmechanismen. De mechanismen kunnen naast 

elkaar werkzaam zijn en ook op elkaar inwerken. 

We zetten de matchingsmechanismen voorop omdat 

het hele traject start met werving, selectie en matching. 

Matchingsmechanismen blijven echter gedurende het hele 

traject een rol spelen omdat de monteurs in opleiding steeds 

in andere groepen of teams opereren en er daarbij dus ook 

steeds opnieuw sprake is van matching. Dat proces eindigt 

met een (vaste) aanstelling bij de bedrijven. Leermechanismen 

spelen een rol vanaf de start van het opleidingstraject. 

Begeleidingsmechanismen spelen een rol gedurende het hele 

traject. 

We hebben voor dit onderzoek de drie mechanismen als volgt 

geherformuleerd. 

Matchingsmechanisme 

Het wegnemen van de mismatch tussen de functie en de 

deelnemende statushouders verwachtte men te realiseren 

door in te zetten op het matchingsmechanisme. Het 

matchingsmechanisme moest bewerkstelligen dat de juiste 

man of vrouw aan het opleidingstraject gaat deelnemen, dit 

met succes kan doorlopen en vervolgens goed in de organisatie 

landt. Bij de selectie en het maken van de match is dan ook 

zorgvuldig gekeken of de kandidaten de juiste technisch-

inhoudelijke kennis hadden (of zich die snel genoeg eigen 

zouden kunnen maken) en of ze voldoende Nederlandse 

taalvaardigheden hadden (of die zich snel eigen zouden kunnen 

maken).

Leermechanisme 

Door het bestaande opleidingstraject toe te spitsen op de 

uitdagingen die het opleiden van statushouders met zich 

meebrengen en op het dichten van de veronderstelde kloof in 

kennis en vaardigheden werd verondersteld het leermechanisme 

in werking te zetten. 

De Leerwerktrajecten, met aandacht voor het leren van de taal, 

in de klas en op de werkvloer en met aandacht voor techniek 

in theorie en praktijk, zouden dan resulteren in relevante 

werkervaring, meer taalbeheersing en een relevante kwalificatie 

en zodoende bijdragen aan een duurzame arbeidsrelatie. 

We constateren in dit onderzoek dat het leren nadrukkelijk 

geldt voor beide kanten. Werkgever, opleiders en gemeenten 

leren van deze opleidingstrajecten voor statushouders en 

vertalen de geleerde lessen ook onderweg naar bijstellingen in 

de lopende trajecten of in de trajecten voor een volgende groep. 

Het begeleidingsmechanisme 

Vooraf was duidelijk dat er een kloof te overbruggen zou zijn 

tussen de geselecteerde statushouders en de organisatie. Om de 

kloof te overbruggen zou alleen de zo mogelijke matching en 

het in werking zetten van het leermechanisme niet voldoende 

zijn. De werking van het begeleidingsmechanisme zou het 

risico op uitval, als gevolg van de voorgeschiedenis van de 

statushouder en impact daarvan op gedrag en mogelijkheden, 

van de statushouder moeten verkleinen. Vanuit dat 

veronderstelde mechanisme is in het traject ingezet op meerdere 

vormen van begeleiding, zowel gericht op de statushouder als 

op de ontvangende omgeving (de organisatie en de teams). De 

statushouders krijgen zowel bij Liander als bij Stedin binnen 

de organisatie op meerdere manieren begeleiding, bijvoorbeeld 

door teamleiders, leermeesters of senior monteurs en buddy’s. 
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Ook zijn er begeleidingsmogelijkheden van buiten de 

organisatie, bijvoorbeeld door het UAF en/of door de 

gemeentelijke klantmanagers. De teamleiders van Liander 

krijgen een training door het UAF waarin wordt ingegaan op de 

culturele achtergrond van de statushouders en hoe daarmee om 

te gaan. Daarnaast besteedt Liander aandacht aan de pilot in de 

bijeenkomsten met teamleiders. 

3.2.1  Inclusie 
Zoals uit de bevindingen zal blijken, is inclusie en een rode 

draad die in alle onderdelen van het traject en ook bij de 

werking van de mechanismen gedurende dat traject, een rol 

speelt. We lichten dat hieronder toe. 

Inclusief denken en handelen is essentieel om duurzame 

opleidingstrajecten en arbeidsplaatsen op grote schaal te 

creëren en levensvatbaar te maken. Dit is essentieel bij het 

voortraject en de selectie, bij de werking van de mechanismen, 

bij het landen in de organisatie en in een team, en bij het 

na het opleidingstraject realiseren van het hoofddoel, een 

duurzame arbeidsrelatie. 

In onderzoek bij de Rijksoverheid (Hofhuis, Van Ouden-

hoven-van der Zee & Otten, 2008) geven medewerkers uit 

etnisch-culturele minderheidsgroepen als redenen aan voor 

hun vertrek ontevredenheid over de omgang met collega’s 

en leidinggevenden, minder doorgroeimogelijkheden, te veel 

aandacht voor het anders-zijn, weinig openheid voor diversiteit 

en gebrek aan steun van de leidinggevende. Uitsluiting op de 

werkvloer is in de meeste gevallen het gevolg van vooroordelen 

en stereotypering (Diversiteit in Bedrijf, 2017). Stereotypen zijn 

gedachten over eigenschappen van leden van een groep die vaak 

niet op voldoende feiten zijn gebaseerd. Als deze stereotypen 

gepaard gaan met negatieve gevoelens wordt er gesproken van 

vooroordelen en het handelen op basis van deze vooroordelen 

kan leiden tot discriminatie. Micro-agressies zijn een andere 

veelvoorkomende vorm van uitsluiting. Micro-agressies bestaan 

uit kleine, subtiele vormen van discriminatie die gemakkelijk 

worden weggewuifd als je ze ter sprake probeert te brengen. Dat 

kan op basis van gender zijn, van ras, van klasse, van lichaams-

bouw, noem maar op. Wat ze met elkaar gemeen hebben is 

dat ze klein líjken - zijdelingse opmerkingen, interrupties en 

aannames - maar samen ondertussen een constante aanslag op 

iemands zelfbeeld kunnen vormen. Vaak zijn deze verstopt in 

‘grapjes’ of opmerkingen (IZI Solutions, 2018).

Daarom is het belangrijk dat de organisatie die bij een 

opleidingstraject betrokken zijn doordrongen zijn van het 

belang van inclusie. Maar wat is inclusie dan precies en hoe 

bewerkstellig je dat?

Wat is inclusie?

Feitse Boerwinkel introduceerde in 1966 al het concept van 

inclusief denken en handelen, waarmee het wij/zij-denken 

doorbroken kan worden en waarbij het gaat om een wij-denken 

waarin er ruimte is voor verschillen (Hoffman, 2013). Inclusie 

gaat over het vermogen van een organisatie een cultuur te 

scheppen waarin elke werknemer zich thuis en gewaardeerd 

voelt. Otten, Jansen en De Vroome (2013) menen dat het bij 

inclusie gaat om de mate waarin een individu waarneemt dat 

de groep hem of haar een gevoel van toebehoren en ruimte voor 

authenticiteit geeft. Organisaties kunnen diversiteit bewust als 

kwaliteit van de organisatie (naast andere kwaliteiten) inzetten 

doordat zij beschikken over zeer divers talent, meer creativiteit 

door verschillende perspectieven en betere aansluiting op 

klanten (Diversiteit in Bedrijf, 2018a).

Bij diversiteit- en inclusiebeleid gaat het dan om ‘beleid 

dat erop is gericht optimale en duurzame inzetbaarheid en 

productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening 

houdend met al hun verschillen en overeenkomsten’. 

3.3 De beoogde doelen en effecten 

Om dit traject te kunnen uitvoeren, is samenwerking nodig 

tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, UAF als een 

maatschappelijke en ideëel gedreven organisatie met de daarbij 

behorende eigen agenda’s en belangen. In Nederland wordt deze 

sector overstijgende samenwerking ook wel aangeduid als ‘triple 

helix’. Zoals ook uit de confrontatie met de praktijk zal blijken, 

speelt de samenwerking tussen verschillende organisaties rond 

de statushouders in iedere fase een belangrijke rol. 

3.3.1  Doelen voor de betrokken spelers 
De betrokken spelers rond de opleidingstrajecten voor 

statushouders (de betrokken bedrijven, UAF, gemeenten, 

de opleiders, detacheerders en rijksoverheid) hebben 

elkaar rond dit opleidingstraject gevonden in een 

samenwerkingsconstructie, waarin ieder vanuit zijn 

maatschappelijke en/of commerciële opdracht een aandeel 

levert (zie paragraaf 2.3.4 voor de wijze waarop dat is 

georganiseerd). 

In figuur 6 zijn de beoogde doelen en effecten van de andere 

direct betrokken spelers rond de beide opleidingstrajecten voor 

statushouders schematisch weergegeven. 
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Figuur 6. Beoogde doelen en effecten van de samenwerking en 
per betrokken speler.

De bedrijven verwachten dat het opleidingstraject een duurzame 

bijdrage levert aan de oplossing van het capaciteitsvraagstuk 

(een dringend tekort aan monteurs), doordat de vijver om 

monteurs te werven voor de opleiding vergroot wordt en 

doordat met meer opgeleide monteurs, de montagecapaciteit 

(op de langere termijn wordt vergroot. Dat veronderstelt 

dat de deze nieuwe monteurs ook worden behouden voor de 

organisatie of (als second best) voor de energiesector. Binnen 

de sector is er ook een gezamenlijk belang van de bedrijven 

voor de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide 

medewerkers. Dat belang wordt mede behartigd door de 

brancheorganisaties en door O&O-fondsen4.

4 De O&O fondsen dragen er in het belang van de sector en met door 
de bedrijven zelf bijeen gebrachte middelen aan bij dat bedrijven 
blijven investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling 
van hun medewerkers.

Gemeenten hebben vanuit de verantwoordelijkheid voor de 

statushouders als hun inwoners en als uitvoerder van de 

Participatiewet belang bij participatie van statushouders aan 

de samenleving en op arbeidsmarkt. Een direct financieel 

belang is dat zoveel mogelijk statushouders zelf hun inkomen 

verdienen en dus geen gebruik meer hoeven te maken van 

een uitkering. Gemeenten hebben vanuit hun wettelijk 

verankerde beleidsvrijheid de ruimte om zelf te bepalen hoe ze 

die verantwoordelijkheden en wettelijke taken invullen. Dat 

betekent ook dat in de wijze van organiseren en intensiteit van 

de gemeentelijke begeleiding en bij de toepassing van wettelijke 

regels bijvoorbeeld rond afwegingen van tijdelijk werken met 

uitkering, aanzienlijke verschillen tussen gemeenten kunnen 

bestaan. In het verlengde van het gemeentelijke belang ligt er 

ook een maatschappelijk belang dat statushouders integreren, 

participeren, zelf hun inkomen verdienen en op die manier 

bijdragen aan de Nederlandse samenleving (onder meer. door 

te voorzien in tekortberoepen). 

Vanuit gemeentezijde wordt aangegeven dat de meeste 

gemeenten ofwel een apart team voor statushouders hebben 

(met ‘dedicated klantmanagers’) of anders wel een aantal 

specifiek op statushouders gerichte dedicated klantmanagers.

Het UAF is een stichting speciaal voor gevluchte studenten en 

professionals en ondersteunt vluchtelingen bij studie en werk 

vanuit het besef dat vluchtelingen mensen zijn met waardevolle 

kennis en kwaliteiten. Vanuit de kennis en ervaring die het 

UAF heeft met de groep statushouders met een opleiding en/

of een beroep, speelt de stichting in deze opleidingstrajecten 

een centrale rol bij de werving en selectie, bij de begeleiding 

van de statushouders in opleiding en bij de begeleiding van en 

advisering aan het bedrijf dat de statushouders de opleiding 

biedt (en daarmee ook aan de opleiders die het bedrijf daarvoor 

inzet).

In de beide opleidingstrajecten zijn meerdere opleiders en 

detacheerders betrokken (zie ook paragraaf 2.3.3). Gedurende 

de hele opleiding behouden de detacheerders de formele 

werkgeversrol. Daarna komen de gediplomeerde statushouders 

in aanmerking voor een vaste aanstelling bij de bedrijven. De 

rol van de betrokken roc’s wordt in belangrijke mate bepaald 

door hun wettelijke taken en hun verantwoordelijkheden als 

beroepsopleiding. De roc’s hebben de bevoegdheid diploma’s 

te verstrekken. De roc’s in Nederland hebben vanuit hun 

rol als publieke beroepsopleiding veel verbindingen met 

bedrijfsleven en sectoren. Vanuit die rol bieden deze roc’s, 

gekoppeld aan hun wettelijke taken en in samenwerking met 

commerciële opleiders of een bedrijfsschool ook deze vorm van 

contractonderwijs aan. Voor alle betrokken opleiders geldt dat 
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betrokkenheid in deze trajecten ook voor hun eigen organisatie 

meerwaarde heeft. Voor de roc’s versterkt het de connectie 

met het bedrijfsleven en helpt het om het onderwijs up-to-

date te houden. Datzelfde geldt feitelijk voor de commerciële 

opleiders en voor de betrokken detacheerders. De bedrijfsschool 

bij Stedin is speciaal in het leven geroepen voor dit soort 

opleidingstrajecten. 

Tot slot hebben de statushouders zelf een duidelijk belang bij 

de beschikbaarheid van een dergelijk opleidingstraject. Het stelt 

hen in staat zelf een inkomen te verwerven en daarbij eerder 

verworven kennis en competenties in te zetten en door te 

ontwikkelen. Daarmee kunnen de trajecten in belangrijke mate 

bijdragen aan loopbaan, eigen persoonlijke ontwikkeling en 

groei, hun sociaaleconomische ontwikkeling, het vergroten van 

hun netwerk en hun maatschappelijke participatie en die van 

hun gezin. 

3.4 Contextfactoren 

De contextfactoren en randvoorwaarden uit het door 

de opdrachtgever meegegeven evaluatietheorie waren 

de arbeidsmarktcontext en de rollen en betrokkenheid 

van samenwerkingspartners. Hieronder werken we die 

contextfactoren verder uit en vullen die aan. 

3.4.1  Arbeidsmarktcontext
In de huidige arbeidsmarkt is de vraag naar technisch 

geschoolde arbeidskrachten hoger dan het aanbod. En de breed 

gedragen verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. 

Dat betekent dat veel bedrijven in verschillende sectoren azen 

op het aanbod dat ofwel direct kan voldoen aan de eisen die 

gesteld worden, ofwel daarvoor op te leiden zijn. De huidige 

uitstroom uit de mbo-opleidingen is samen met het andere 

aanbod potentieel niet voldoende om aan die vraag te voldoen. 

Ook de urgentie aan de kant van Liander en Stedin om te 

investeren in het binnenhalen en opleiden van monteurs 

is hoog. Beide netwerkbedrijven hebben een belangrijke 

rol in de energietransitie. De (verwachte) werkvoorraad is 

voor beide bedrijven zeer hoog. Het hebben van voldoende 

technisch personeel is daarbij de cruciale factor en het werven 

en opleiden van voldoende monteurs is dus heel urgent. Die 

urgentie is medebepalend voor de investeringen die Liander en 

Stedin bereid waren te doen. De huidige arbeidsmarktcontext 

en de behoefte aan meer gekwalificeerd personeel is ook een 

belangrijke motivator voor aannemers om deel te nemen aan 

het traject.

Onder het trajectplan van Liander ligt een businesscase waarin 

Liander heeft becijferd hoe de extra benodigde investeringen 

voor het opleiden van de statushouders zich verhouden tot de 

baten op de langere termijn. Die businesscase is positief, mits 

het lukt om de nieuw geworven en opgeleide monteurs ook 

langere tijd vast te houden. Liander vraagt daarom van het 

zittend personeel om een aandeel te leveren in het binnenhalen 

en begeleiden van mensen en in het laten slagen van de 

leerwerktrajecten. 

De insteek van de beide statushoudersprojecten is anders 

dan die van het eerdere doelgroepenbeleid in Nederland. 

De leidende gedachte van het eerdere doelgroepenbeleid 

in de jaren ’80 en ’90 van de 20e eeuw was namelijk dat, 

vanuit een maatschappelijke gewenste situatie van hogere 

arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, subsidies het aantrekkelijk moesten maken om 

mensen vanuit doelgroepen bij werkgevers te laten instromen. 

Hierdoor zou dat proces uiteindelijk vanzelf op gang komen. 

Bij huidige pilots speelt de maatschappelijke component 

wel mee, in de zin dat de pilots bijdragen in de ambities van 

beide netwerkbedrijven om maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen, maar de motor van het project is het belang 

van de bedrijven om aan goede werknemers te komen. Omdat 

er een prangend tekort is aan potentieel voor de technische 

sleutelfuncties in het bedrijf, moeten de bedrijven nieuwe 

wegen bewandelen (in nieuwe vijvers vissen). Een bijdrage 

van uit de overheid (onder andere. behoud van uitkering in 

de eerste fase) helpt daarbij om dat mogelijk te maken of te 

kunnen opschalen. Maar de overheidsbijdrage is niet de prikkel 

om in actie te komen. 

3.4.2  De aard van de sector
De sleutelrol van netwerkbeheerder die de netwerkbedrijven 

spelen in de energiemarkt is in belangrijke mate bepalend voor 

het profiel van de monteur. Die moet in staat zijn zelf situaties 

in te schatten en zelfstandig te werken, adequaat met klanten 

en bewoners om te gaan en goed kunnen communiceren. 

Belangrijk is ook een hands on mentaliteit. De monteur moet 

bereid en in staat zijn de handen flink uit de mouwen te steken. 

Veiligheid is bij netwerkbeheerders zoals Liander en Stedin een 

sleutelbegrip. Deze organisaties zijn als het ware doordrenkt 

van de noodzaak om die veiligheid te waarborgen voor klanten, 

maar ook voor de eigen medewerkers. Binnen het bedrijf is een 

sterke intrinsieke motivatie om de lat op veiligheidsgebied heel 

hoog te leggen, die voortkomt uit het willen minimaliseren 

van risico’s voor klanten en voor eigen medewerkers. Ook het 

voldoen aan wet- en regelgeving speelt hierbij een rol. 
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De breedte van het takenpakket dat een bedrijf uitvoert, speelt 

mee in het kwalificatieniveau dat van nieuwe medewerkers 

wordt geëist en in de manier waarop medewerkers worden 

geworven en opgeleid. Liander besteedt in vergelijking met 

Stedin meer werkzaamheden uit aan aannemers. Dit betreft 

meestal werkzaamheden die lagere eisen kennen op technisch 

niveau van de medewerker. Liander zet daarom in op het 

werven en opleiden van volwaardige monteurs die zelfstandig 

moeten kunnen werken. Dit ligt anders bij Stedin, aangezien zij 

een deel van de taken die Liander uitbesteedt zelf uitvoeren. Dat 

heeft consequenties voor functieprofielen van medewerkers. 

Stedin heeft daardoor bijvoorbeeld, meer dan Liander, de 

mogelijkheid mensen in te zetten op assistentfuncties.

De beide bedrijven opereren zowel in stedelijk als in 

perifere gebieden. Niet alleen spelen reisafstanden daarbij 

een belangrijke rol, ook zijn er in de regionale contexten 

verschillen, die doorwerken in de opleidingstrajecten en in 

de manier waarop statushouders landen in de ontvangende 

omgeving. Daarbij blijkt dat er, kijkend naar de diversiteit van 

de teams en naar de manier waarop de medewerkers in de 

organisatie daarom ook gewend zijn aan (culturele) diversiteit, 

een aanzienlijk verschil is tussen stad (Amsterdam en 

Rotterdam) en niet stedelijke gebieden (Veluwe en Friesland).

3.4.3  Achtergrond van de statushouders
Statushouders staan per definitie voor grote uitdagingen. Na 

hun vlucht uit het land van herkomst moeten zij hun leven 

elders van de grond af opnieuw opbouwen. Dat vraagt nogal 

wat en daarbij staan de statushouders voor flinke uitdagingen 

zoals gebrekkige taalbeheersing, cultuurverschillen, problemen 

rondom verblijf en gezinshereniging en psychische en fysieke 

problemen. Statushouders kunnen bij het aangaan van die 

uitdagingen met dezelfde problemen geconfronteerd worden 

als andere kwetsbare burgers, maar zij zijn door hun specifieke 

omstandigheden vaak extra kwetsbaar. Voor statushouders geldt 

dat zij veelal uit hun land weggevlucht zijn waar zij ingrijpende 

of zelfs traumatische ervaringen kunnen hebben opgedaan. 

Niet iedereen zal hier openlijk over vertellen, waardoor voor 

anderen niet altijd duidelijk is waar bepaald gedrag of een 

reactie vandaan komt. Voor veel statushouders geldt dat (een 

deel van) de familie nog in het land van herkomst woont. Zij 

kunnen zorgen hebben over het welzijn van hun familieleden, 

of over de financiële omstandigheden van naasten. De 

thuissituatie van de statushouder kan daarmee ook een effect 

hebben op het werk en welzijn van de statushouder zelf. 

In vergelijking met andere groepen met een 

migratieachtergrond hebben vluchtelingen meer moeite om 

toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Dit wordt vaak de 

vluchtelingenkloof genoemd. Indien ze daar wel in slagen is de 

kwaliteit van het werk en het daarmee verdiende inkomen vaak 

lager (Bakker e.a. 2017). De diploma’s die de statushouders 

zowel in het traject bij Liander als in het traject bij Stedin 

behalen, kunnen gezien worden als een ‘gouden sleutel’ naar de 

Nederlandse arbeidsmarkt.

Belangrijke observatie door de hele pilot heen is de houding van 

de statushouders. De dankbaarheid die ze voelen voor de kans 

die ze krijgen, komt vaak in interviews terug. Opgeven is voor 

hen dan ook geen optie, zo geven meerdere statushouders aan 

in de interviews. En ook vanuit de bedrijven wordt aangegeven 

dat de intrinsieke motivatie van vrijwel alle statushouders 

doorgaans als zeer sterk ervaren wordt. 

Een ander opvallend punt is de bescheidenheid die veel 

statushouders eigen lijkt te zijn. Ook blijkt het voor vele 

statushouders moeilijk om kritisch en assertief te zijn. In het 

algemeen zijn de statushouders ook relatief zeer gevoelig 

voor hiërarchie. Dat kan er wel toe leiden dat hun gevoel van 

eigenwaarde wordt aangetast als ze niet voor vol worden 

aangezien door collega’s of teamleiders. Dat kwam bijvoorbeeld 

tot uiting in een opmerking waarin gezegd werd: ‘Ik doe wat mij 

gevraagd wordt, maar ze moeten niet denken dat ik dom ben.’

Meerdere onderzoeken laten zien dat statushouders er vaak 

in slagen om hun aanvankelijke achterstand tot andere 

groepen met een migrantenachtergrond in te lopen. Dat 

wordt toegeschreven aan hun zeer sterk motivatie. Meerdere 

onderzoeken tonen aan dat statushouders vaak een enorme 

vastbeslotenheid tonen om hun achterstand als gevolg van 

hun moeilijke startpositie te verkleinen of in te lopen. Dat kan 

ook te maken hebben met alles wat zij hebben doorstaan om 

in hun nieuwe thuisland aan te komen en met het feit dat er 

voor hen lang niet altijd een weg terug is naar hun moederland. 

Zij tonen ook aan dat de manier waarop mensen op hun 

achterstandspositie reageren uiteindelijk grote invloed kan 

hebben op die positie.  

Kanttekening hierbij is dat statushouders niet als een 

homogene groep beschouwd kunnen worden. De 

sociaaleconomische achtergrond kan tussen statushouder 

enorm verschillen.
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3.4.4  De maatschappelijke context
De (verschuivende) rollen en verantwoordelijkheden van de diverse 

externe partijen met betrekking tot statushouders 

De verantwoordelijkheid voor inburgering ligt vanaf 2013 bij 

de statushouders zelf (met wisselend succes); vanaf 2021 krijgt 

de gemeente (weer) de regie over dit proces. Per juli 2021 komt 

immers de verantwoordelijkheid van de nieuwe inburgeringswet 

bij de gemeenten te liggen Voor gemeenten geldt daarmee 

dat zij vanaf 2021 opnieuw meer verantwoordelijkheid gaan 

krijgen voor de kwaliteit en financiering van trajecten voor 

statushouders. Het kan wel weer per gemeente verschillen hoe 

hier naar toegewerkt op geanticipeerd wordt. 

Kijkend naar de toekomst en mogelijke verbreding van dit 

soort trajecten bekijkt het UAF mede naar aanleiding van de 

beide pilots hoe ze zich bij verdere verbreding van de aanpak als 

organisatie ook in de toekomst het best kan gaan positioneren. 

Het UAF kijkt ook nu al per nieuw traject goed naar wat doen 

zij wel/niet zelf doet en hoe ze daar in de loop van een traject 

zaken in kan overdragen. 

Het maatschappelijke debat, c.q. de beelden en sentimenten in de 

samenleving, bij gemeenten (politieke kleuring) en binnen Liander

In onze samenleving werken de maatschappelijke sentimenten 

en politieke discussies ook door in de werksituaties. Waar het 

gaat om ‘buitenlanders’ bestaan er in Nederland en dus ook 

in bedrijven nog steeds negatieve denkbeelden en/of houding 

tegenover hen. Ook de statushouders krijgen daar dus mee te 

maken. 

Dit sentiment is zeker een contextfactor waar rekening mee 

gehouden moet worden. Veel Nederlanders vrezen dat de 

voorspelde bevolkingsgroei leidt tot zeer grote problemen in 

de zorg en woningbouw. Een zeer groot deel (91%) vindt dat 

er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. In de laatste 

kwartaalrapportage ‘Burgerperspectieven’ van het Sociaal 

Cultureel Planbureau uit 2019 werd immigratie en integratie 

als één van de grootse zorgen van Nederlanders genoemd. 

Onderwerpen waarover zij zich zorgen maken, zijn bijvoorbeeld 

een te groot aantal vluchtelingen, immigranten en/of 

asielzoekers, te grote aantal buitenlanders en/of allochtonen. 

Ook zijn er zorgen onder respondenten dat volgens hen deze 

groepen zich niet (voldoende) aanpassen. Tevens worden ook 

de islam en islamisering als zorg genoemd. Aangezien een 

bedrijf een mini-samenleving is, kijken we in deze evaluatie 

dus ook naar de beelden en sentimenten die er zijn in de 

samenleving en binnen Liander of Stedin.

3.4.5  Corona
Op dit moment werkt de coronacrisis en de gevolgen die dat 

heeft voor de arbeidsmarkt ook door op de situatie van de 

statushouders. Dat kwam ook tot uiting in de interviews met 

statushouders die we na de aanvang van de crisis in februari 

2020 nog hebben gehad. 

In het algemeen kunnen we stellen dat in een periode van crisis 

of recessie de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt vaak 

de dupe zijn. Dit zou dus ook voor de statushouders kunnen 

gelden. De economische gevolgen zouden werkgevers in het 

algemeen kunnen weerhouden de investeringen te doen die 

nodig zijn voor het investeren in statushouders. Bij Liander en 

Stedin hoeft dat niet automatisch het geval te zijn. Zij hebben 

als netwerkbedrijven een bijzondere positie in de markt, de 

opdrachten en de energietransitie lopen door en de behoefte 

aan nieuwe technische mensen blijft voorlopig onverminderd 

groot. 

Wel ondervinden de statushouders, net als veel andere 

werknemers, de gevolgen van de coronacrisis. Het werken op 

afstand kan nadelig uitwerken voor de statushouders in de 

opleiding. Dat geldt misschien nog het meest voor de leerling-

monteurs die in deze periode hun beroepspraktijkvorming bij 

de aannemers doen. 

Direct contact met collega’s is voor hen nog belangrijker dan 

voor de gemiddelde medewerker. Ook kan het tijdelijk op 

afstand moeten werken of opgeleid worden gevolgen hebben 

voor de taalontwikkeling. De hectiek die de coronasituatie voor 

het hele bedrijf met zich meebracht, vroeg het nodige van alle 

medewerkers. En dat betekent dat de aandacht en ruimte voor 

de begeleiding van statushouders tijdelijk in het gedrang kan 

komen. 

Beide bedrijven hebben hier oog voor en houden de 

ontwikkeling van hun leerling-monteurs goed in de gaten. En 

bieden, zoals bijv. Stedin heeft gedaan, extra taallessen aan.  
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Hoofdstuk 4

Onderzoeks
bevindingen

In dit hoofdstuk presenteren we onze onderzoeksbevindingen.  
We gebruiken daarbij de volgende blokjes uit figuur 7 (de onderdelen van het 

traject) als kapstok. In hoofdstuk 5 vatten we vervolgens per mechanisme 
een aantal hoofdlijnen samen. 

Voortraject
bij gemeente

Werving
en selectie

In (vaste)
dienstOpleidingstraject

Matching en plaatsing

Figuur 7.   De onderdelen van het traject.
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Met het voortraject doelen we op het laatste deel van het 

inburgeringstraject dat een statushouder bij de gemeente 

doorloopt nadat hij als statushouder is erkend. Dat hele 

traject doorloopt een statushouder bij een gemeente. Dat 

inburgeringstraject valt grotendeels buiten de focus van dit 

onderzoek en is daarom niet blauw gearceerd. Maar wat er in 

het voortraject, voorafgaand aan de werving of selectie wel of 

niet gebeurt, is natuurlijk van invloed op die werving en selectie 

en op de opleidingstrajecten zelf. 

Ook het onderdeel in vaste dienst is niet blauw gearceerd, omdat 

de twee groepen die bij Liander en Stedin als eerste zijn gestart 

recent zijn gediplomeerd, dus we hadden in dit onderzoek nog 

geen zicht op de periode dat ze na diplomering in dienst zijn 

genomen. 

4.1 Voortraject 

Voortraject
bij gemeente

Alle statushouders hebben een inburgerings-

traject achter de rug. Wat in dat traject en 

met name in het laatste deel wel of niet is gebeurd, kan 

uiteraard van invloed zijn op de werving- en selectiefase en op 

de opleidingstrajecten zelf. 

Zoals we ook in hoofdstuk 2 al hebben aangegeven, vullen 

gemeenten hun rol ten aanzien van statushouders op hun 

eigen manier in. Beleid en uitvoering rond statushouders kan 

daardoor dan ook aanzienlijk verschillen per gemeente. Ook 

binnen één gemeente kan de uitvoering van de begeleiding 

verschillen, omdat de manier waarop een klantmanager 

zijn rol ten aanzien van de statushouder oppakt, vaak ook 

sterk afhankelijk is van kennis en kunde en de mate van 

betrokkenheid van deze klantmanager. 

Het moment dat bedrijven met hulp van het UAF op zoek 

gaan naar kandidaten, is een cruciaal schakelmoment naar 

het opleidingstraject. Op dat moment wordt de gemeente 

dan meestal door het UAF benaderd met informatie over 

het opleidingstraject en met de vraag naar mogelijke 

kandidaten. Gemeenten worden op een vergelijkbare manier 

ook benaderd door andere partijen als die op zoek zijn naar 

statushouders die kunnen en willen instromen in opleidingen 

of leerwerktrajecten. 

Aan de kant van gemeenten wordt aangegeven dat, als zij 

benaderd worden voor kandidaten voor dergelijke opleidings- of 

leerwerktrajecten voor statushouders, dat vaak gepaard gaat met 

tijdsdruk. En ook dat het moeilijk is om overzicht te krijgen van 

de beschikbare leer-werkmogelijkheden voor statushouders.  

4.2 Werving en selectie 

Werving
en selectie

De werving en selectie van de groepen 

statushouders vindt plaats op basis van een 

vooraf opgesteld profiel, met daarin selectie eisen ten aanzien 

van taalniveau en ontwikkelmogelijkheid, technische kennis of 

ervaring en affiniteit met techniek en motivatie. In hoofdstuk 2 

van dit rapport is beschreven wat deze eisen zijn en hoe deze 

selectie heeft plaatsgevonden.  

Beide bedrijven waren vanuit de dringende behoefte 

aan technisch personeel en daarnaast ook vanuit MVO-

overwegingen bereid om extra te investeren in het 

opleidingstraject en in extra begeleiding. De veronderstelling 

daarbij was dat, met een goede selectie van kandidaten, die 

kloof in ieder geval zo klein mogelijk zou zijn, zodat die met een 

aangepast opleidingstraject wel te overbruggen zou zijn. 

4.2.1  De selectie
Kijkend naar tabel 4 zien we dat het overgrote deel (84%) 

van alle geselecteerde leerlingen er tot nu toe in slagen het 

opleidingstraject met succes te doorlopen. 
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1e groep Nov. 2017 7 van de 10 Mei 2018 9 van de 10 

2e groep Mei 2019 10 van de 10 Okt 2019 6 van de 8 

3e groep Aug 2020

Tabel 4. Aantal statushouders dat de trajecten met succes 
doorloopt

Dat hoge percentage kan te maken hebben met de kwaliteit 

van de selectie van kandidaten. Maar uit de interviews blijkt 

dat dat ook te maken heeft met de sterke motivatie, zowel aan 

de kant van de bedrijven als aan de kant van de geselecteerde 

statushouders. Zowel statushouder als bedrijf zijn erop 

gebrand het traject te laten slagen. Zowel aan de kant van de 

statushouders als aan de kant van het bedrijf is de bereidheid 

zich daarvoor extra in te spannen groot. De statushouders 

geven aan, ook in periodes dat ze het moeilijk hebben met de 

opleiding, met de praktijk of met het vinden van aansluiting 

bij de collega’s, niet van opgeven te willen weten. De bedrijven 

geven aan dat als er problemen zijn rond opleiding, praktijk of 

aansluiting/aanpassing er altijd extra inspanningen gepleegd 

worden om problemen op te lossen. De noodzaak om nieuwe 

monteurs klaar te stomen is hoog en ook speelt mee dat er al 

veel is geïnvesteerd in dit traject. 
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4.2.2  Aanpassingen in de selectiecriteria gaande het 
traject 

Voor beide bedrijven was het nog zoeken naar de juiste criteria. 

Beide bedrijven hebben bij de rekrutering van de verschillende 

groepen dan ook ‘aan de selectieknop gedraaid’, bijvoorbeeld 

voor het gevraagde opleidingsniveau, zowel qua techniek als qua 

taal (zie ook par 4.2.1). Interessant is dat bij het draaien aan de 

selectieknop bij Liander en Stedin een tegengestelde beweging 

te zien was. Waar Stedin bij de tweede groep de eisen aan het 

opleidingsniveau verlaagde, zagen we dat Liander die bij de 

tweede groep juist verhoogde. 

Reden voor Liander om de opleidingseisen te verhogen (naar 

een niveau dat feitelijk hoger was dan voor dit traject nodig is) 

was dat de eerste groep behoorlijk moeite bleek te hebben met 

zowel het technische niveau van het opleidingstraject als met 

de taal. De tweede groep bij Liander heeft daarom ook meer 

deelnemers geworven met een technische achtergrond dan de 

eerste lichting. 

Daarentegen constateerde Stedin dat het hoge opleidingsniveau 

weliswaar voordelen bood, met name voor het leertempo in het 

theoretische deel van de opleiding en bij de taalontwikkeling, 

maar dat overkwalificering ook nadelen had. Bijvoorbeeld 

dat fricties optraden omdat voor veel van de uit te voeren 

werkzaamheden een ‘hands on’ mentaliteit vereist was. 

Deze bleek bij de geselecteerde groep met het hoogste 

opleidingsniveau niet altijd voldoende aanwezig, bijvoorbeeld 

omdat het fysieke werk de hoogopgeleide monteurs zwaar 

viel. Een ander nadeel van deze overkwalificatie was ook dat 

de technische inhoud van theorie en praktijk voor de hoger 

opgeleide leerling te weinig uitdagend bleek en/of dat de 

leerling in kwestie zich technisch/inhoudelijk niet voor vol dan 

wel gelijkwaardig gezien voelde. Dat kan als gevolg een gevoel 

van miskenning oproepen of versterken. Zeker als dat gepaard 

gaat met het gevoel door de taalbarrière, de culturele barrière 

of (veronderstelde) negatieve sentimenten, gediskwalificeerd te 

worden. 

4.2.3  Gestelde eisen aan techniek en taal 
De veronderstellingen vanuit bedrijven, opleiders en het UAF, 

die mede ten grondslag lagen aan de selectie-eisen en het 

profiel, waren dat er in de groep statushouders potentieel zou 

zitten om het (dreigende) tekort aan monteurs aan te vullen. 

Maar dat daarbij, kijkend naar de achtergrond en kenmerken 

van de groep statushouders, een extra kloof te overbruggen was 

tussen de profieleisen die aan een (leerling)monteur werden 

gesteld en het profiel van de te selecteren kandidaten. 

Aangezien de werving van statushouders nog weinig 

concurrentie van andere bedrijven met zich meebrengt, 

konden beide bedrijven qua selectie-eisen hoog inzetten. In 

de pilotperiode hebben beide bedrijven gevarieerd met hoe 

hoog de lat gelegd werd qua opleidingsniveau. Ook als de lat 

relatief hoog gelegd werd, bleken nog steeds genoeg kandidaten 

te vinden te zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat een hoger 

opleidingsniveau de kans op slagen ook altijd groter maakt. 

Daar komen we later op terug. 

Techniek 

Beide bedrijven hebben een lange ervaring met het werven van 

verder intern op te leiden monteurs en de eisen die dat stelt 

aan de kennis van en het gevoel voor techniek van monteurs 

in spé. Deze inzichten en eisen zijn verwerkt in het profiel 

voor de statushoudermonteurs en in de manier waarop de 

selectie van statushouders plaatsvindt. Bij de statushouders 

wordt niet alleen gekeken naar de aantoonbare kennis en 

ervaring want deze is in hun geval namelijk vaak lastig in te 

schatten, omdat weinig bekend is over de context van de landen 

waaruit de statushouders afkomstig zijn. Daarbij belemmert 

de taalbarrière zodanig dat de statushouders lang niet altijd 

goed kunnen overbrengen wat ze al beheersen. Deel van de 

assessmentprocedure is daarom ook dat de kandidaten in de 

praktijk kunnen laten zien wat ze kunnen. 

Hierbij een voorbeeld van de jobhunter van de gemeente 

Amsterdam over de selectiecriteria. Voor deze vacature 

had hij vooral gekeken naar of iemand ook het technische 

ontwikkelpotentieel had. Dit heeft hij gedaan door middel van 

uitvoerige en uitdiepende interviews met de klanten te houden, 

want er zijn potentiele kandidaten die niet per se een technische 

opleidingsachtergrond of werkervaring hebben. In dit geval 

kende hij de klant al goed en wist waar zijn potentieel, motivatie 

en affiniteit lag. De klant is door de selectie heen gekomen. 

Een van de kandidaten van de tweede lichting had geen 

technische opleiding gevolgd of werkervaring gehad. Echter, na 

verdiepende gesprekken kwam de jobhunter erachter dat de 

statushouder in zijn vrije tijd aan auto’s werkte, ze opknapte, 

etc. Op dit manier kwam hij erachter dat deze statushouder 

zeker potentie had. De statushouder is ook door de selectie 

heen gekomen en zit nu in de tweede lichting van de opleiding 

bij Liander.
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Het is, zo geeft de jobhunter aan, belangrijk om bij de intake 

de statushouder goed te informeren over de werkgever, het 

soort werk wat ze gaan verrichten, de taal en ook in welke 

mate iemand wel of niet diens oude beroep kan uitoefenen. De 

meeste statushouders hebben geen idee van de Nederlandse 

arbeidsmarktcontext. Daarnaast speelt ook trots en schaamte 

een rol. Denk bijvoorbeeld aan iemand die in eigen land 

advocaat was en nu op een veel lager niveau iets totaal wat 

anders moet doen, omdat diegene eigenlijk heropgeleid zou 

moeten worden.

Ondanks de lange ervaring die de bedrijven hebben met het 

werven van nieuwe monteurs onder een brede diversiteit van 

groepen bleek het werven van statushouders, die relatief nog 

maar kort in Nederland zijn, een uitdaging. 

Taal 

De cruciale rol die taal en taalontwikkeling speelt in dit 

opleidingstraject voor statushouder, was voor beide bedrijven 

relatief nieuw en er was bij de bedrijven nog weinig ervaring 

met de groep statushouders of met werknemers uit de landen 

waar de statushouders uit afkomstig waren. Het was ook voor 

wat betreft de eisen aan de taalvaardigheid een kwestie van 

pionieren en al doende leren. Want voor zover het gaat om 

reguliere instroom van werknemers met een andere culturele 

achtergrond zijn het vaak wel mensen die al lang in Nederland 

wonen en de taal machtig zijn. Daarentegen gaat het bij de 

statushouders om mensen die de taal vaak nog helemaal 

moeten leren.

Vooraf was wel voorzien dat de taal een grote rol zou spelen in 

het overbruggen van de kloof tussen statushouder en bedrijf. Om 

deze reden is in het profiel de eis van taalniveau B1 opgenomen 

en wordt bij de selectie ook goed gekeken naar het taalniveau en 

naar de ontwikkelmogelijkheden van de kandidaten. 

Taal blijkt daadwerkelijk een blijvend grote uitdaging en ook 

vaak een grote barrière die statushouders moeten overwinnen 

om het traject succesvol te doorlopen en aansluiting te 

vinden in de teams. Dit blijft ook zo gedurende het gehele 

traject ondanks alle stappen die statushouders maken in hun 

taalontwikkeling. Statushouders krijgen tijdens de opleiding, 

vooral in de eerste fase, veel taaltraining aangeboden. Zowel 

statushouders van de 1e als 2e groep bij Liander geven aan 

daar veel van geleerd te hebben, maar desondanks behoefte te 

hebben aan nog meer ondersteuning bij het voldoende leren 

beheersen van de taal. Zowel de klantmanagers van gemeenten 

(beide lichtingen), teamleiders van Liander en de aannemers 

(stageplekken van tweede lichting) bevestigen dit.

In veel teams wordt met dialect gesproken en praat men erg 

snel. Eén statushouder heeft aangegeven dat hij gesprekken 

niet kan volgen als mensen geen rekening met hem houden. 

In het interview vertelde hij: ‘Maar na vier maal vragen, stop ik 

daarmee, en zeg ik maar dat ik het begrijp.’ Hij geeft aan dat hij 

het eigenlijk dan nog niet begrijpt, waardoor de senior monteur 

die hem onder zijn hoede heeft, vervolgens denkt dat hij het 

niet kan. Taal is in deze context een versterkende factor voor 

miscommunicatie over het geleverde werk van de statushouder. 

Jezelf kunnen uitdrukken en kunnen vertellen wat je hebt 

gedaan, is hierbij indirect van invloed op de beoordeling van 

de statushouder. Een ander voorbeeld: ‘We hadden theorie en 

praktijklessen. Toen moesten we opeens verslagen maken van 

ons bedrijf. Dat was voor ons een beetje moeilijk, want dit moet 

in het Nederlands. We kenden de taal (toen) nog niet goed en in 

ons eigen land hadden we dit nooit zo gedaan.’ 

Vanuit de statushouder gezien is taal dus ook vooral 

belangrijk om te laten zien wat je kan en is dus ook mede 

bepalend of je wel of niet voor vol wordt aangezien door je 

collega’s en – mede daardoor – de ruimte krijgt om dingen 

te laten zien of zelfstandig te doen. Voor collega’s en teams 

is omgekeerd voldoende taalvaardigheid aan de kant van de 

statushouder bepalend voor een goed samenspel, een goede 

dynamiek, de mogelijkheid om uitleg of informatie te geven, te 

kunnen coachen of tips te kunnen geven, en voor het sociale 

contact de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen. Bij een 

netwerkbedrijf speelt veiligheid altijd een cruciale rol en daarbij 

heeft taal een onmisbare rol; je moet zeker weten dat een 

collega je heeft begrepen. En het is gevaarlijk als die, misschien 

uit onzekerheid, doet alsof dat het geval is, terwijl de boodschap 

niet goed is geland.

4.2.4  Contextfactoren 
Een belangrijke contextfactor is de krappe arbeidsmarkt voor 

technisch personeel. Het tekort aan aanbod van technisch 

personeel speelt een belangrijke rol in de hele pilot en 

verklaart voor een belangrijk deel waarom de bedrijven zich 

tot het uiterste willen inspannen om ook mensen uit de groep 

statushouders binnen te krijgen en op te leiden. De krapte in 

het aanbod van technisch personeel heeft ook gevolgen voor de 

regulier instroom. 

‘Er komt niemand meer binnen die kant en klaar is’. Zo geven 

medewerkers en teamleiders aan.
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Aan vrijwel alle nieuwe leerlingen die instromen valt het nodige 

bij te schaven. In die zin wijken de statushouders dus niet 

echt af van de reguliere instroom. Wel zijn de punten waaraan 

geschaafd moet worden fundamenteel anders. 

4.3 Het opleidingstraject 

Opleidingstraject
Het opleidingsprogramma is bij de 

beide bedrijven gebaseerd op het 

reguliere opleidingsprogramma. Het is op zich logisch dat bij 

het aanboren van een nieuwe groep voor de werving, het 

bestaande reguliere traject het vertrekpunt vormt. Zo’n 

opleidingsprogramma bij een netwerkbedrijf is immers het 

resultaat van veel afwegingen, waarbij rekening is gehouden 

met allerlei vereisten en van een lang ontwikkelproces. We 

zoomen daarom eerst in op dat reguliere opleidingsprogramma 

en daarna nemen we de aanpassingen voor het reguliere traject 

onder de loep. 

4.3.1  Techniek 
Iedere gediplomeerde monteur moet bij diplomering op 

technisch niveau een groot aantal zaken onder de knie hebben 

en dat ook aangetoond hebben tijdens zijn opleiding. Het 

reguliere opleidingstraject is zo opgebouwd dat al die zaken 

geoefend en getoetst worden. Aan dat toetsen is een hele reeks 

van certificaten verbonden, die samen de bouwstenen vormen 

voor de vereiste diploma’s. 

Belangrijk gegeven in het vak van monteur bij een 

netwerkbeheerder is dat het beheren van en werken aan de 

energienetwerken veel risico’s kent. De netwerkbedrijven 

moeten voldoen aan hoge veiligheidseisen en dat is deels ook 

in regelgeving en veiligheidsvoorschriften vastgelegd. Om 

hun werk op een veilige manier uit te voeren en zodanig op 

te leveren dat de veiligheid voor gebruiker maximaal geborgd 

is, worden aan monteurs in opleiding op dat vlak hoge eisen 

gesteld, waar ook geen concessies in gedaan (kunnen) worden. 

Dat element komt dus nadrukkelijk terug in de beide reguliere 

opleidingstrajecten en dus ook in de aangepaste trajecten voor 

de statushouders. 

Het aanleren van alle benodigde competenties van een monteur 

gebeurt deels in theorielessen, deels in simulaties en deels in 

het oefenen in de praktijk. Beide bedrijven hebben, ieder op 

hun eigen manier, in hun reguliere traject de theoretische-, 

simulatie- en de praktijkonderdelen zo goed mogelijk 

verbonden. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen 

daarbij tussen Liander en Stedin hebben we eerder beschreven 

in hoofdstuk 2. 

Geluiden uit de tweede groep zijn: Het zou prettiger 

geweest zijn de middenspanning als theorie tegelijk met 

laagspanning te hebben gehad, omdat bij de eerste stage ook 

al middenspanning werkzaamheden zaten. Er was bij enkelen 

behoefte aan meer uren in de praktijkopleiding. De theoretische 

opleiding werd door de meesten hoog gewaardeerd. Maar de 

examens en verslagen werden desondanks toch door meerdere 

monteurs in opleiding als erg moeilijk ervaren. Met name door 

de taal. Het moeten maken van verslagen kwam voor een 

aantal monteurs in opleiding als een verrassing en ze wisten 

aanvankelijk niet goed hoe ze dat aan moesten pakken. Tot slot 

was de opbouw van de opleiding niet voor iedereen duidelijk. 

Als praktisch knelpunt werd genoemd dat er niet altijd genoeg 

kleding, schoenen en gereedschap beschikbaar waren.

De praktijkcomponent 

Deze wordt door de beide bedrijven verschillend ingevuld. 

Een in het oog springend verschil is dat Liander ervoor kiest 

om de bpv bij één van de aannemers waar zij mee werken 

te laten uitvoeren. Daarentegen wordt bij Stedin de hele 

praktijkcomponent binnen het bedrijf doorlopen. Van de 

kant van de statushouders wordt in het algemeen aangeven 

dat de bpv soms een worsteling was. Verschillende zaken 

werden daarbij genoemd: de aard van de werkzaamheden bij 

de aannemers was niet uitdagend of van een te laag technisch 

niveau. Ook was het vinden van aansluiting in de teams voor 

een deel van de statushouders erg lastig. 

Een oorzaak daarvan was de geringe inclusiebereidheid 

aan de kant van de ontvangende omgeving waarin de 

statushouders terechtkwamen. Bijkomend probleem was dat 

het voor de statushouder niet altijd duidelijk was bij wie hij 

kon aankloppen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

aannemers minder belang hebben bij een investering in de 

statushouders. Dit blijkt ook uit de interviews. De kans dat ze 

uiteindelijk bij hen komen werken is immers gering. Ze bieden 

de mogelijkheid van een bpv om een belangrijke opdrachtgever 

te willen te zijn. Hun directe belang is dat de statushouder ook 

productief is en dus de werkzaamheden die er liggen, uitvoert. 

Dat betekende soms dat de statushouder ingezet werd als 

‘manusje van alles’. De geïnterviewde teamleiders zagen het 

maatschappelijke belang van de trajecten en het belang voor de 

sector. Dit motiveerde hen ook om een bijdrage te leveren.
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Temphory is in de bpv-periode bij de aannemer de werkgever 

en het aanspreekpunt voor de statushouder. Op zich is dat 

ook helder en het werkt meestal goed. Toch lijken de leerling-

monteurs niet altijd te weten wie ze aan moeten spreken bij 

problemen. De ene statushouder is daarbij wel veel zelfstandiger 

dan de andere. De ene statushouder vraagt ook veel 

gemakkelijker hulp dan de andere. Het zou misschien dus wel 

goed zijn om te kijken naar de contactfrequentie; is die passend. 

Maar ook dat is persoonsafhankelijk. Voor sommige mensen 

is het in het begin nodig vaker te vragen hoe het gaat omdat 

ze geneigd zijn om te zeggen dat het allemaal wel goed gaat. 

Ook hier geldt om goed naar personen en hun gedrag te kijken 

en te luisteren. Ook het specifiek uitnodigen om hun mening 

te geven en er duidelijk in te zijn dat daar geen consequenties 

aan zitten is belangrijk. Anderzijds lijkt er ook wel eens sprake 

van ‘shoppen’ door de statushouders. Waarbij de statushouder 

die een knelpunt ervaart bij meerdere mensen tegelijk hulp 

probeert te krijgen, zonder dat die dat van elkaar weten. 

Wat daarbij ook een rol speelt is dat er steeds meerdere partijen 

rondom de statushouder in het spel zijn. Voor de statushouder 

is het daardoor, ondanks afspraken hierover, niet altijd 

duidelijk wie hij het best waarop kan aanspreken. 

Keuze voor het werken met aannemers is een weloverwogen 

keus van Liander. Dat spaart Liander zelf opleidingstijd en – 

ruimte en het spaart vooral (schaarse) begeleidingstijd. Dit 

speelt een grote rol, omdat het eerste jaar het meeste energie 

kost qua begeleiding. Toch is er misschien aanleiding om dit te 

herijken en om de statushouders over het hele opleidingstraject 

heen meer zelf in huis te houden. De statushouders die in 

huis zijn opgeleid, doen het heel goed, al kan dat ook op toeval 

berusten.

De beschikbaarheid van voldoende begeleidingscapaciteit 

binnen het eigen bedrijf blijft echter een bottleneck 

daarvoor. Daarnaast ziet Liander het ook wel als voordeel 

dat statushouder ervaring opdoen in – een soms hardere - 

praktijksituatie bij een aannemer. En dus ook die wereld leren 

kennen. 

Het praktijkopleidingsdeel als ‘veilige haven’

Opvallend is dat het praktijkopleidingsdeel bij beide bedrijven 

een soort van veilige haven bleek te zijn voor de statushouders.  

De verklaring daarvoor is dat er sprake was van vaste groepen 

en dat er stevige opleiders aan het roer van de opleiding 

stonden, die ook met dat doel waren geselecteerd. Dit 

resulteerde in een stevige basis en vertrouwde veilige haven voor 

de statushouders.

Uit interview met één van de praktijkdocenten blijkt het volgende:  

Wanneer de leerlingen binnenkomen, weten ze nog weinig 

over de Nederlandse (bedrijfscultuur) en ze hebben vaak veel 

ellende meegemaakt. Daar moet je op anticiperen. Ze krijgen 

hier een enorme mooie kans. Je komt pas later achter hun 

voorgeschiedenis. De leerlingen kijken enorm uit naar hun 

praktijklessen. Daar ervaren ze vertrouwen, kunnen ze ook 

onderling veel uitwisselen. En daarom voelt het als warm bad.’ 

 

Het geheim van de praktijklessen: 

• Wederzijds respect naar elkaar tonen.

• Door respect te tonen, uit te stralen en oog te hebben voor 

de eigenwaarde van de leerlingen. Mensen in hun waarde 

laten. 

• Ruimte bieden. Je hebt veel tijd nodig, zeker in het 

beginstadium. Maar als je vertrouwen geeft, ontluiken de 

leerling-monteurs.  

In de organisatie gaat het soms anders. De verhalen die ik 

meekrijg. Volwassen kerels van 45 jaar met een enorme en ook 

professionele ervaring kunnen in de organisatie in bepaalde 

afdelingen toch niet voor vol worden aangezien en kunnen 

neerbuigend behandeld worden. Reflectie op de organisatie (in 

dit geval Stedin): In de afgelopen jaren is er heel veel verbeterd 

bij het binnenhalen en opleiden van nieuwe mensen. Maar is 

nog steeds veel te doen. 
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4.3.2  Taal 
In de kop van het traject wordt zowel bij Liander als bij 

Stedin intensief aandacht besteed aan taal in de vorm van 

een intensieve taaltraining. In beide trajecten blijft het 

vergroten van de taalvaardigheden gedurende het hele traject 

een belangrijk aandachtspunt. Later in het traject krijgt de 

taaltraining steeds meer het karakter van maatwerk en wordt 

er meer hulp per persoon ingezet als de taalontwikkeling niet 

snel genoeg gaat. Er zijn daarbij verschillen tussen Liander en 

Stedin, die te maken hebben met de manier waarop het traject 

is opgebouwd, namelijk; in het duale traject bij Stedin blijft 

taal een onderdeel van het vaste programma en bij Liander is 

het meer persoonlijk maatwerk. Er zijn verschillende geluiden 

over de toereikendheid van de taalondersteuning. De meeste 

statushouders pakken hun verdere taalontwikkeling verder goed 

op als ze in een team gaan functioneren. De statushouders bij 

Liander gaven zelf echter aan meer ondersteuning te wensen en 

nodig te hebben. 

Die behoefte is zo groot omdat voldoende taalbeheersing een 

belangrijke voorwaarde blijft om, in steeds andere teams en 

werkomgevingen, de aansluiting te (blijven) vinden en om 

steeds te kunnen laten zien wat ze kunnen. 

Daarbij bestaat een belangrijk verschil tussen het beheersen 

van dagelijkse taal en (technische) vaktaal. Verscheidene 

statushouders hebben aangegeven door het traject heen 

wel taalondersteuning te krijgen, maar dat deze niet altijd 

even goed aansluit bij de huidige werkzaamheden van het 

opleidingstraject, waardoor hier een kloof in kennis ontstaat. 

Er zijn al apps en ook andere schriftelijke hulpmiddelen in 

gebruik die behulpzaam kunnen zijn om de vaktaal en de 

namen van de gereedschappen snel onder de knie te krijgen. De 

apps bieden mogelijkheden om snel iets te vinden maar ook om 

te oefenen. 

Extra benodigde tijd voor taal en techniek

Kijkend naar de opbouw van het traject en de tijd die is 

uitgetrokken voor de verschillende onderdelen, is bij het 

ontwerpen van het traject bij zowel Liander als bij Stedin al 

vooraf rekening gehouden met (ten opzichte van het reguliere 

traject voor een gemiddelde kandidaat) extra benodigde 

tijd voor zowel de technische- als de taalaspecten. Vooraf 

is in overleg met de opleiders een inschatting gemaakt 

van de benodigde tijd en gaandeweg is dat op basis van de 

eerste ervaringen naar aanleiding van het niveau van de 

binnenkomende lichting nogmaals aangepast. 

Modulaire opbouw. 

Bij Liander zijn de theorie en de taaltraining gecomprimeerd 

in verschillende blokken, die dan afgewisseld worden met 

simulatie en oefenen in de praktijk. Stedin gaat uit het van 

reguliere roc-traject, waarin het flankerende onderwijs steeds 

naast de praktijk blijft doorlopen en bij Liander zit na het eerste 

theorieblok de taaltraining niet meer standaard in het pakket. 

4.4 Matching en plaatsingen tijdens het 

opleidingstraject 

Matching en plaatsing
Gedurende de gehele 

pilot krijgen de 

statushouders in de beide bedrijven te maken met een reeks van 

(plaatsingen in) teams. En dus ook met de matching daarvoor. 

Voor een groot deel gaat het daarbij om tijdelijke plaatsingen in 

het kader van de opleiding. 

Een belangrijk arbeidsrechtelijk gegeven is dat de monteurs 

gedurende de hele opleiding gedetacheerd zijn (dus formeel in 

dienst bij een detacheringsbureau.). 

Na diplomering volgt, als alles goed gaat, een vaste aanstelling 

bij het bedrijf. Beide bedrijven sorteren voor op een 

plaatsing in een team door te zorgen dat ook een deel van de 

praktijkervaring plaatsvindt in datzelfde team. Dit heeft als 

voordeel dat tijdig duidelijk wordt of de statushouder goed kan 

landen in het team. 

Toch kunnen zich verrassingen voordoen, zoals bij Stedin het 

geval was. 

Stedin is in 2018 gestart met de eerste groep. Er was 

draagvlak binnen de organisatie voor het gaan opleiden van 

de statushouders. En de opleiding ging goed. Wel bleek het 

onderweg nodig zaken in de organisatie van het traject bij te 

stellen. Daarmee ging het opleidingstraject goed lopen en al 

met al leidde het traject tot een hoog slagingspercentage. 

Negen van de tien deelnemers kregen hun diploma. Het 

afronden was de voorwaarde om in (vaste) dienst te komen bij 

Stedin. Op dat moment bleek echter dat, tegen de verwachting 

in, niet de hele groep met diploma automatisch een plek 

kreeg in de verschillende teams waarin praktijk ervaring 

was opgedaan. Het kwam als een verrassing dat hiervoor in 

sommige gevallen meer tijd en aandacht nodig is. Met het 

opleidingstraject was ook flink geïnvesteerd in deze mensen. 
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Deze onverwachte gang van zaken riep bij Stedin de vragen 

op of er anders, eerder, of op een andere manier gestuurd 

zou moeten worden op uiteindelijke instroom. Wie heeft 

daarbij dan welke verantwoordelijkheid? Wat kan je eerder in 

het opleidingstraject doen? Stedin heeft de situatie opgelost 

door gedurende het traject bij te sturen en meer aandacht te 

besteden aan het maken van een match, en dit beleid ook in 

de volgende groepen toe te passen. Bij de match heeft Stedin 

vervolgens meer rekening gehouden met de persoonlijke 

kenmerken en aandachtspunten van de statushouders en met 

de aard en kenmerken van de teams.

4.4.1  De verschillende teams waar een statushouder 
mee te maken krijgt tijdens het opleidingstraject 

Plaatsing in een klas 

Bij Liander startten de leerling-monteurs in een opleidings-

groep. Liander heeft er van meet af aan voor gekozen de status-

houders bij elkaar in een ‘klas’ te zetten. De veronderstelling 

was dat ze houvast zouden hebben aan een vast groep en – in 

die fase – vaste opleiders. Alle geselecteerde statushouders 

kwamen dus in één opleidingsgroep terecht. Stedin werkt, 

net als in de regulier opleiding, met een duaal traject, waar in 

theorie en praktijk voortdurend naast elkaar worden aan-

geboden. Stedin heeft eerst gewerkt met gemixte groepen, 

waarin de statushouders dus meeliepen in de groepen van de 

reguliere opleiding. De veronderstelling was dat daarmee van 

meet af aan het integratieproces zou versnellen. Als snel deden 

zich allerlei zaken voor die Stedin er toe brachten om de status-

houders toch bijeen te brengen in een aparte klas. Aanleiding 

was vooral het tempoverschil bij sommige onderdelen en 

dat tempoverschil had op zijn beurt weer te maken met de 

taalbarrière, die vooral in het begin nog groot was. 

Plaatsing op de praktijkplek 

Bij Liander zijn dat in de bpv-periode teams bij aannemers. Dan 

blijft Temphory als formele werkgever de verbindende schakel 

naar de pilot. Bij Liander volgt de stage bij een aannemer. 

Terug naar de klas (alleen bij Liander) 

Bij Lilander wordt de bpv-periode afgesloten met nog een blok 

opleiding. Bij Stedin is de afwisseling theorie en praktijk een 

doorgaande lijn. 

Plaatsing in een team

Daarna volgt plaatsing in een team binnen het bedrijf. Bij het 

plaatsen wordt wel gestreefd naar een goeie persoonlijke match, 

maar praktische overwegingen spelen daarbij ook een grote rol. 

Woonplaats, reistijd, werkverdeling etc.; er is wel wat aandacht 

voor een persoonlijke match, maar allerlei randvoorwaardelijke 

zaken zijn meestal dominant. 

Liander en Stedin mikken bij de plaatsingen in teams alvast 

zoveel mogelijk op het toekomstig beoogde team. Dan krijgen 

statushouder(s) en team de kans om aan elkaar te wennen. 

De aanpak van Liander is hierbij directief, in de zin dat 

de plaatsing in een team voornamelijk van bovenaf wordt 

bepaald. In die periode hebben team en teammanager dan 

de mogelijkheid om aan te geven waar ontwikkelpunten 

liggen voor de statushouders en waar het eventueel knelt in 

de match. Als in die periode de statushouder zich als teamlid 

goed ontwikkelt en eventuele knelpunten in de aansluiting 

opgelost worden, is vervolgens een vaste aanstelling een 

logische vervolgstap. Als een team pas op dat moment met 

bedenkingen komt, wordt daar zeer kritisch naar gekeken. Er 

was immers daaraan voorafgaande alle tijd om knelpunt aan te 

kaarten zodat die ook verholpen zouden worden. Stedin heeft 

een vergelijkbare benadering. Stedin heeft kritisch naar interne 

processen gekeken en tijdens het traject geleerd van ervaringen. 

Uiteindelijk is het gelukt door meer aandacht en tijd, en meer 

dan eerst was gebeurd, rekening te houden met de persoon 

van de statushouder en met de kenmerken van het team en de 

competenties van de teamleden. 

Omdat nieuwe mensen dringend nodig zijn, is er een sterk 

appel op alle medewerkers in de staande organisatie om daarin 

bij te dragen. Ook vanuit het grote belang dat het lukt om 

genoeg nieuwe mensen te rekruteren en op te leiden, wordt 

daar in beide bedrijven ook krachtig op gestuurd. En daar 

ontstaat een van de dilemma’s waar het bedrijf voor staat: 

duwen versus draagkracht, sturen versus ruimte geven. 

Wat we zien is het volgende: de statushouders zijn vaak vol 

lof over de organisatie, maar hebben ook feedback (al moet je 

die vaak lospeuteren, omdat ze erg blij zijn met de kans die ze 

hebben gekregen en zeer loyaal willen zijn aan de organisatie). 
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4.4.2  Contextfactoren 
De bedrijven staan voor een grote strategische opgave om in 

een krappe markt met veel werk (energietransitie) voldoende 

mensen binnen te krijgen en op te leiden. Daar moeten alle 

medewerkers aan bijdragen. De beide bedrijven willen vanuit 

de hoge urgentie om voldoende monteurs klaar te stomen voor 

het vak alles op alles zetten om het traject te laten slagen. Deze 

druk wordt ook doorgegeven aan de medewerkers die daar een 

actieve rol in krijgen. Om de teamleiders daarin toe te rusten 

en te begeleiden, biedt Liander hen een training van het UAF 

aan.

Regionale kenmerken. 

In de rayons waar men meer bekend is met diversiteit 

wordt deze pilot, en daarmee de statushouder, makkelijker 

geaccepteerd, dan wanneer zij nog nauwelijks bekend zijn 

met diversiteit. Het is dus niet alleen de vraag in hoeverre 

statushouders ‘ready’ zijn om te werken bij Liander,, maar ook 

in hoeverre Liander ‘ready’ is om statushouders op te nemen in 

de teams.

4.5 Begeleiding. 

De manier waarop Liander en Stedin de begeleiding hebben 

ingeregeld, lijkt wel op elkaar, maar er zijn ook verschillen (zie 

ook het overzicht par 2.3.4). 

 • Zodra de statushouders in teams bezig zijn met hun 

praktijk, spelen de teamleiders daarbij een sleutelrol. Zij 

hebben zicht op het functioneren van de statushouder en 

het team, zicht op (aansluitings)problemen en soms ook op 

privéproblemen waar statushouders mee kampen. 

 • Daarnaast is bij beide bedrijven, ieder op hun eigen manier, 

een buddy-systeem in het leven geroepen. Bij Liander wordt 

er op vrijwillige basis een buddy van buiten het directe 

team gekoppeld aan de statushouder. Bij Stedin is er een 

taalcoach. Dit is ook iemand die binnen de organisatie 

geworven wordt, maar van buiten het team komt. Net 

als in de reguliere opleiding spelen de senioren en of de 

uitvoerders met wie de leerling-monteurs meelopen en 

dingen kunnen laten aftekenen een belangrijke rol. 

 • De beide bedrijven bieden ondersteuning aan de teamleiders 

in de vorm van bijenkomsten en trainingen. Het opzetten 

van training voor teams is nog in ontwikkeling De senioren 

en buddy’s krijgen al wel enige vorm van training, zij het in 

mindere mate dan de teamleiders. 

 • Het UAF is een belangrijke kennispartner voor de beide 

bedrijven waar het gaat om het leren omgaan met de 

groep statushouders, die vaak abrupt vanuit een andere 

cultuur in Nederland zijn beland en die soms extreme en/

of traumatische ervaringen achter de rug hebben. Het UAF 

vult op verzoek van de bedrijven zelf een aantal trainingen 

in (onder meer aan de teamleiders en de teams) of draagt 

desgevraagd kennis over aan de mensen die de trainingen 

vanuit het bedrijf zelf verzorgen. Het UAF heeft vrijwel 

alle leerling-monteurs aangedragen, blijft ook contact 

onderhouden met de statushouders en springt desgevraagd 

bij als er problemen zijn. 

Aandachtspunten vanuit de statushouders (NB: we hadden 

in het kader van de aanvullende opdracht bij Stedin niet de 

mogelijkheid de statushouders hier zelf over te bevragen)

 • Statushouders zijn overwegend positief over de begeleiding 

die zij hebben gekregen gedurende de opleiding, zowel in 

het opleidingsdeel, alsop de werkvloer. De docenten waren 

goed benaderbaar. In eerste instantie hebben de docenten 

het vertrouwen moeten winnen van de statushouders. De 

praktijklessen lijken daarbij een bijzondere plek te hebben. 

Over de begeleiding van Temphory in de bpv-periode bij 

de aannemer zijn sommige statushouders kritischer. Het 

was voor hen niet duidelijk bij wie ze konden aankloppen 

bij problemen of ze vonden onvoldoende gehoor voor 

klachten. De meeste statushouders zijn positief over 

hun eigen teamleider. Zij geven aan dat ze altijd met 

vragen terechtkonden, en ook als er vervelende situaties 

spelen (werk of privé), konden zij dit bij de teamleider 

bespreekbaar maken. Zij voelden zich gesteund. Ook de 

begeleiding van de meeste leermeesters is positief ontvangen 

door de statushouders. 

 • Er is al het nodige bedacht en ontwikkeld om mensen te 

laten landen: in duo’s werken (altijd een sparringpartner, 

buddy’s). 

 • In de praktijk is er de nodige variëteit in hoe de begeleiding 

wordt georganiseerd in de verschillende teams. 

 • In de periode dat de statushouders stage liepen, zijn 

de ervaringen met de begeleiding wisselend. Sommige 

statushouders geven aan een goede stageperiode te hebben 

gehad, met een prettige leermeester, die hen echt iets wilde 

leren. Daarentegen geven andere statushouders aan dat zij 

alleen eenvoudige klussen mochten uitvoeren, en dat zij niet 

voor ‘vol’ werden aangezien. 
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Hoe een statushouder landt in een team is ontzettend afhankelijk 

van de ontvangende omgeving. De ervaringen zijn daardoor ook 

erg uiteenlopend en afhankelijk van de context. Eén statushouder 

geeft aan dat hij zich bij Liander heel erg geaccepteerd voelt. Hij 

schetst dat hij de kans krijgt om te leren, en om te laten zien wat 

hij kan. Daarbij geeft hij ook aan dat hij het aan kan geven wat hij 

niet kan of niet begrijpt. Daartegenover was zijn ervaring in de 

bpv-periode bij de aannemer veel minder positief. Collega’s waren 

ongeduldig, werden snel boos, gingen hem negeren of links laten 

liggen. Hij werd als ‘nieuwe Nederlander’ regelmatig weggezet 

als dom, omdat hij dingen niet snel begreep. Uit meerdere 

interviews blijkt dat de statushouders een goede band hebben 

met hun teamleiders; ze kunnen bij hen terecht wanneer nodig; 

of dat nou werk gerelateerd is of met privézaken te maken heeft. 

Teamleiders blijken een sleutelfiguur in de gehele pilot.

 • Onder collega’s heersen soms negatieve denkbeelden en/of 

houdingen richting statushouders, soms gevoed door discussies 

in de samenleving. Zowel teamleiders als statushouders zelf 

geven in de interviews aan dat deze sentimenten in de samen-

leving doorwerken binnen de bedrijven. In eerste instantie was 

er in het bedrijf een positief gevoel en houding ten opzichte van 

de statushouders. Op den duur keerde dat soms om. Collega’s 

gingen zich storen aan wat zij zagen als een uitzonderingspo-

sitie en/of bevoordeling van de statushouders. In de praktijk 

bleek steeds het belang van acceptatie en het betrekken van 

het gehele team in dit proces. Tijdens de gesprekken zijn ook 

voorbeelden genoemd waarin statushouders zich buitengeslo-

ten voelden, of zelfs gepest werden. Naast privéredenen die 

door statushouders zijn genoemd, was soms de negatieve sfeer 

die zij hadden ervaren een belangrijke reden waarom enkelen 

getwijfeld hadden om door te gaan in het traject.

Punten vanuit de teamleiders 

 • Deze urgentie van de pilot wordt door alle teamleiders 

onderschreven. Nieuwe en goed opgeleide collega’s zijn 

hard nodig in het bedrijf. Sommigen staan er echter wel 

positiever in dan anderen. 

 • Gemiddeld vragen statushouder en team niet meer maar 

wel andere aandacht dan reguliere teamleden. Maar er zijn 

ook teamleiders die het begeleiden als moeilijk en tijdrovend 

hebben ervaren. 

 • Problemen op de werkvloer zijn soms moeilijk te ontwarren 

als het gaat om een mix van taal, cultuur, beelden en 

persoonlijke gevoeligheden. 

 • Waar het moeilijk en bewerkelijk was, hebben teamleiders het 

gevoel het toch grotendeels zelf te hebben moeten uitzoeken. 

En dat was soms een zodanige belasting dat teamleiders het 

aantal statushouders in hun team willen kunnen doseren’. 

Een teamleider: ‘Let op, dat hele proces van wennen, uitvinden 

en leren van inclusieve houding vraagt tijd en energie van 

je teams. Die tijd moet je wel hebben/krijgen. Realistische 

inschatting daarvan is belangrijk’. 

 

Een van de teamleiders geeft aan dat hij het gaaf vindt een 

bijdrage aan het opleiden van statushouders te kunnen leveren. 

Tegelijkertijd geeft deze teamleider ook aan dat het vanuit 

Liander echt is opgelegd met het idee dat het traject moet gaan 

slagen. In een van de interviews gaf hij aan: ‘We moeten maar 

zorgen dat het slaagt. We zijn dit verplicht aangegaan en een 

‘nee’ wordt niet geaccepteerd.’ Dit sentiment speelt bij vele 

teamleiders; meedoen aan de pilot was geen vraag; ‘het werd 

ons gewoon opgelegd’. Daarom is de belangrijke vraag; hoe 

betrek je de teamleiders in het proces om hen niet het idee te 

geven dat ze geen keuze hebben. Dit sentiment kan namelijk 

leiden tot weerstand.  

 

Een teamleider: ‘wij weten ook wel bij welke monteurs we ze 

neer kunnen zetten. Daar houden we echt rekening mee. Als 

er een monteur is die haastig werkt, dan moeten die jongens 

niet bij hem zitten. Die moeten rustig uitleg krijgen over wat 

er gebeurd.’ ‘Kijk, je maakt de keuze als organisatie om de 

statushouders binnen te halen. En dat meldt je dan aan de 

interne organisatie, maar op een gegeven moment is het zover. 

En dan merk je toch even dat men eraan moet wennen’.  

 

De collega’s zien vaak een heleboel beren op de weg 

(gebrekkige taalbeheersing, het vak grotendeels nog moeten 

leren), en vinden het lastig om de positieve kant en de 

meerwaarde ervan in te zien. Maar je merkt wel dat dat met 

een aantal weken substantieel minder wordt. ‘Uiteindelijk, 

en zeker als de persoon in kwestie er zelf positief instaat, het 

zelfstandig oppakt en proactief is, dan is er een omslag. Dan 

ben je alle negativiteit kwijt en wordt het gewoon als positief 

ervaren. Die bereidheid moet dus een beetje groeien. Maar 

het is ook aan de jongens (de collega’s in de ontvangende 

omgeving) zelf om zich van een positieve kant te laten zien 

en veel te vragen en hulp aan te bieden. Eigenlijk geldt voor 

elke leerling-monteur namelijk dat je er als organisatie tijd en 

energie in moet steken, en dat heeft niks te maken met de 

statusouders. Dat is gewoon hoe pak je dat op met elkaar, en 

sommige collega’s moeten daar wat meer in meegenomen 

worden dan anderen.’ 
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Punten van uit de programmamanagers

 • Je moet als bedrijven echt wennen en leren goed om te gaan 

met de statushouders. Daar hebben beide bedrijven flinke 

stappen in gemaakt. Met als motto: al doende leren. Je kan 

niet alles vooraf bedenken. 

 • We zijn als bedrijf met veel enthousiasme en inzet gestart. 

Gaandeweg merk je dat dingen niet zomaar landen zoals 

je gedacht/gehoopt had. Je bent als bedrijf een afspiegeling 

van de maatschappij, met ook alle beelden die daar leven. 

Het lijkt een goed idee om, zoals al wel bij de teamleiders is 

gebeurd, ook de ontvangende teams een training te geven. 

Willen statushouders echt goed kunnen landen, dan moet 

dat ook gedragen worden door de hele organisatie en door 

de teams waar de statushouders deel van uit gaan maken.

 • Statushouders zijn vaak te bescheiden en weinig assertief. 

Maar ook dat kan van persoon tot persoon sterk verschillen. 

Sommige statushouders hebben het idee dat Liander alles 

voor ze moet regelen. En dat ze dat ook kunnen claimen. 

Dan is het zaak om die medewerkers weer met hun benen 

op de grond te zetten.

Een programmamanager: ‘Wat we in ieder geval gedaan 

hebben is van te voren met de monteurs gezeten. Dat de 

begeleidende monteurs er eerst wat extra tijd mee kwijt zijn, 

vertellen we ze ook. Zij krijgen daar ook wat extra ruimte voor. 

Ook de taalbarrière, hebben we besproken, want in het begin 

is het altijd een beetje eng, en zien ze meer problemen dan de 

kansen en de leuke dingen. maar op het moment dat we ermee 

bezig zijn, zie je gewoon die ommekeer gebeuren. Dan lopen 

ze lekker mee die jongens, zijn ze onderdeel van de groep, en 

dan hoor je er voor de rest helemaal niemand meer over. Een 

van de belangrijkste dingen is dat je je mensen meeneemt in 

het traject en ze de nut en noodzaak en het belang beseffen. 

Maar uiteindelijk komt het er op neer dat je die persoon neerzet 

bij een monteur. En dat ze samen aan de slag gaan. ‘Mijn eigen 

geleerde les is dat ik bij een volgende groep iets meer tijd zou 

spenderen aan zorgen dat het van tevoren goed zit met een 

aantal monteurs. Door bijvoorbeeld nog beter en uitgebreider 

te bespreken van waarom we dit belangrijk vinden en dat hun 

hulp daarbij nodig is. Dan kweek je op voorhand al iets meer 

commitment.’

Punten vanuit de collega’s

 • In het algemeen is er veel goede wil om statushouders als 

nieuwe collega te ontvangen en is er bereidheid om er aan 

bij te dragen dat dat succesvol verloopt. Hierbij gelden de 

volgende aandachtspunten: 

 - De monteurs in de staande organisatie hebben door de 

grote behoefte aan al die nieuwe mensen nu ook een 

opleiding/begeleidingsrol gekregen. Daar hebben ze 

vaak niet bewust voor gekozen en ze zijn er ook niet op 

geselecteerd. Maar de opdracht vanuit de organisatie aan 

alle medewerkers is om bij te dragen aan het opleiden en 

laten landen van nieuwe medewerkers. 

 - Als er problemen waren met de eerste groep, dan kan 

dat wel afstralen op de volgende groep. Deze wordt dan 

met meer scepsis ontvangen. 

4.5.1  Lessons learned bij Liander en Stedin
Voor beide bedrijven waren de trajecten nieuw en was het dus 

ook een kwestie van al doende leren. Voor beide bedrijven geldt 

dat ze geleerde lessen bij de eerste groep direct hebben toegepast 

in de groepen die daarop volgden. Bij beide bedrijven verschilde 

het profiel van de eerste groep aanzienlijk met dat van de 

tweede. Deels was dat het directe gevolg van aanpassingen in de 

selectie-eisen en -criteria bij de beide bedrijven. Bij Liander was, 

kijkend naar de landen van herkomst, de samenstelling van de 

tweede groep veel diverser dan die van de eerste groep.5

5 Dit was niet het gevolg van selectiecriteria. Dit hangt samen met de 
herkomst van de groepen vluchtelingen die in Nederland asiel krij-
gen, en groep 1 startte relatief kort na de hoge instroom van Syriërs.
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Bij zowel bij Liander als bij Stedin zijn aanpassingen gedaan in de opbouw van het traject, de inzet op taal en de intensiteit van de verschil-
lende onderdelen in de verschillende fasen. Bij Liander is juist ook ruimte ontstaan om naar kandidaten te kijken die geen technische 
achtergrond hebben, maar wel de taal goed beheersen, leerbaar en enthousiast zijn

Liander heeft op basis van de ervaringen in de eerste groep de 
selectie-eisen aangescherpt voor zowel het taalniveau (en leer-
baarheid) als het technische niveau. Gevolg (dat daar waarschijnlijk 
deels aan toe te schrijven is) was dat de deelnemers van de tweede 
groep aanzienlijk hogere technische kennis en vaardigheden bezat. 
En daarmee voor een groot deel feitelijk overgekwalificeerd waren 
voor dit traject. Een nadeel dat aan een relatief te hoog opleidings-
niveau kan kleven, is dat het werk inhoudelijk te weinig uitdagend 
is. Dat nadeel lijkt veel minder aanwezig als het gaat om hoogop-
geleiden met een technische achtergrond of affiniteit met techniek. 
Een voordeel is ook dat relatief hoogopgeleiden ook kunnen door-
groeien naar andere functies in het bedrijf (waar eveneens tekorten 
zijn)

Bij Stedin heeft men ervoor gekozen om de selectie meer te richten 
op een ‘hands on profiel’. Dit op basis van de ervaringen met de 
eerste groep. Stedin koos omdat bij Stedin juist bleek dat de hoge 
technische skills en kwalificatie uit de eerste groep zijn eigen 
problemen met zich meebracht. In die zin dat de hoog opgeleide 
leerling-monteurs (die niet allemaal affiniteit met techniek hadden) 
de theorie en praktijk als te weinig uitdagend ervoeren.

Keuze voor andere (en meer verschillende) aannemers. Omdat er binnen de eigen organisatie voldoende praktijkmogelijk-
heden zijn, regelt Stedin de bpv geheel binnen het eigen bedrijf

Bij groep 1 was onderschat wat het van de organisatie ging vragen. Daar is bij de tweede groep van geleerd.

Tabel 5. Lessons learned.
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Hoofdstuk 5

Reflectie op de 
werking van de 
mechanismen 

In dit hoofdstuk reflecteren we op de mechanismen die in de verschillende 
onderdelen van het opleidingstraject en rol spelen, te weten het 

matchingsmechanismen, leermechanismen en begeleidingsmechanismen. 
Die mechanismen kunnen in meerdere onderdelen van het totale traject 

werkzaam zijn. Het leermechanisme is vooral belangrijk in de opleidingsfase. 
En dat geldt zowel voor de statushouders als voor het bedrijf. Maar ook in de 
werving en selectiefase zijn er leereffecten, met name voor het bedrijf. Ook 
is het voor wat betreft het voortraject de vraag in welke mate statushouders 
al in dit voortraject stappen in hun ontwikkeling zouden kunnen maken, die 

later dan van pas komen in het opleidingstraject zelf. 
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In hoofdstuk 3 en 4 hebben we aangegeven dat zowel 

in inclusie als de samenwerking tussen de verschillende 

betrokken partijen als rode draden door alle onderdelen van 

het traject lopen en ook samenhangen met de werking van de 

mechanismen. 

Figuur 8 geeft schematisch weer hoe de trajectonderdelen, de 

drie mechanismen en inclusie en samenwerking zich tot elkaar 

verhouden. 

Voortraject
bij gemeente

BegeleidingsmechanismenSamenwerking

Inclusie

Leermechanismen

Matchingsmechanismen

Werving
en selectie

In (vaste)
dienstOpleidingstraject

Matching en plaatsing

Figuur 8. Samenhang trajectonderdelen en mechanismen.

5.1 Het matchingsmechanisme

De inzet van het matchingsmechanisme had als doel het 

wegnemen van de mismatch tussen de functie en de deelnemende 

statushouders. Zoals eerder besproken in hoofdstuk 3 moet het 

matchingsmechanisme bewerkstelligen dat de juiste man of 

vrouw aan het opleidingstraject gaat deelnemen, dit met succes 

kan doorlopen en vervolgens goed in de organisatie landt. Zoals 

figuur 8 laat zien, speelt het matchingsmechanisme een rol in 

de werving en selectiefase, maar ook daarna is er sprake van 

matching in allerlei groepen of teams. 
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5.1.1  Het matchingsmechanisme in het voortraject en 
in de werving en selectiefase

De voorselectie door gemeenten en UAF 

Bij de werving voor leerwerkprojecten willen de bedrijven 

graag snel zicht op mogelijke kandidaten. Dat gold ook voor 

dit project. Er lag een planning die gehaald moet worden. Dat 

betekent in de praktijk vaak, dat willen gemeenten kandidaten 

leveren, ze snel moeten schakelen. Gemeenten hebben vanuit 

hun rol een goed zicht op de statushouders die ze begeleiden en 

hun potentieel. Maar hoe snel gemeenten kunnen schakelen 

is mede afhankelijk van hoe ze hun begeleiding hebben 

georganiseerd en hoe ze hun informatiestromen en dossiers 

hebben georganiseerd. 

Invulling van het voortraject als voorbereiding op werk

Wat gemeenten de statushouders aanbieden in het 

inburgeringstraject is afhankelijk van de visie van een gemeente 

op hun begeleidingsrol. Sommige gemeenten kiezen ervoor de 

statushouders in de inburgeringsperiode de ruimte te geven 

om zich te kunnen focussen op de taallessen e.d. Pas na de 

inburgering of in de eindfase wordt dan nagedacht over de 

stap naar werk, wat er gewenst is en wat er nodig is. Andere 

gemeenten richten zich al eerder op de stap naar werk en wat 

er voor nodig is om die te kunnen maken. De invoering van 

de nieuwe inburgeringswet zal er waarschijnlijk aan bijdragen 

dat gemeenten zich ook al vroeger in het traject op werk gaan 

richten. 

Gemeenten geven aan dat, als ze al eerder zicht zou hebben 

gehad op de kansen die in het verschiet lagen voor hun 

statushouders, ze daar dan mogelijk ook eerder en meer op 

zouden kunnen anticiperen. Bijvoorbeeld met een voortraject 

gericht op taal of werknemersvaardigheden, om potentiële 

kandidaten beter toe te rusten voor een traject,. 

Aan de kant van de bedrijven wordt aangegeven dat gemeenten 

bij dergelijke activiteiten niet zouden hoeven af te wachten tot 

er een baanopening komt. Gemeenten kunnen vooraf immers 

ook op eigen initiatief voortrajecten inzetten om statushouders 

voor te bereiden op leerwerktrajecten of opleidingen. Waar het 

gaat om tekortberoepen is in de zienswijze van de bedrijven 

de kans immers heel groot dat er baankansen zijn voor die 

statushouder die daar optimaal op zijn voorbereid. Zo is het 

bijvoorbeeld vrijwel zeker dat Liander voor de komende vijf jaar 

jaarlijks tien statushouders gaat laten instromen. 

Het vinden en voorbereiden van kandidaten

Kijkend naar de beide opleidingstrajecten is het, mede door 

de inzet van het UAF, gelukt om snel geschikte kandidaten 

te vinden en te laten instromen. Voor de toekomst blijft een 

belangrijk aandachtspunt hoe gemeenten en bedrijven daarover 

tot een goed samenspel kunnen komen, waarbij gemeenten 

in het voortraject al zoveel mogelijk doen en gemeenten en 

bedrijven daarover goed en tijdig kunnen afstemmen. 

Voor grote bedrijven geldt dat ze met veel gemeenten te maken 

kunnen krijgen. De diversiteit van de gemeentelijke invulling 

van de begeleiding aan statushouders vormt dan een uitdaging. 

Een andere uitdaging zit in wat gemeenten wel en niet kunnen 

bieden. Dat is immers mede afhankelijk van de beschikbare 

budgetten. Ook is het een bekend gegeven dat het voor veel 

gemeenten een worsteling is om in het sociaal domein – en ook 

bij de uitvoerig van de Participatiewet - rond te komen met de 

daarvoor beschikbare budgetten. 

Een aandachtspunt voor gemeenten is wat er in het 

inburgeringstraject aangeboden wordt. 

Selectie op taal 

Het gekozen selectieniveau B1 voor taal is achteraf gezien 

een logische keuze. Toch blijkt de selectie op taal niet altijd 

een goede voorspeller voor de gewenste taalontwikkeling van 

de leerling-monteur. Persoonlijke factoren kunnen namelijk 

in de loop van het traject een grote rol gaan spelen bij de 

taalontwikkeling. De mate waarin een statushouders ook privé 

met Nederlandstaligen omgaat of bijvoorbeeld het hebben 

van schoolgaande kinderen blijkt grote invloed te kunnen 

hebben op de taalontwikkeling. En daarmee garandeert een 

goed selectiecriterium voor het instapniveau nog niet dat de 

taalontwikkeling ook goed op gang komt. 

Selectie op technische vaardigheden 

De wijze waarop wordt geselecteerd op technische vaardigheden 

en/of op affiniteit met techniek lijkt een goede voorspeller te 

zijn voor het succesvol doorlopen van het opleidingstraject. 

Beide bedrijven hebben gedurende het traject bij de 

verschillende groepen ook al gevarieerd met het toepassen van 

de selectiecriteria. Zowel voor wat betreft taal als techniek. 

Daarbij was het voor wat betreft het technische deel voor de 

bedrijven echter wel moeilijk in te schatten wat diploma’s en 

werkervaring van de geselecteerde statushouders ‘waard waren’ 

voor de beoogde functie van elektromonteur in Nederland. De 

bedrijven missen kennis over het concrete technische niveau 

van de bedrijven in de thuislanden en de aard en het niveau 

van de opleidingen daar. 
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Dat is zowel voor het bedrijf als voor de statushouder een 

lastig gegeven. In de praktijk betekent dit dat de statushouder 

ook zaken die ze in het thuisland al onder de knie hadden 

soms toch opnieuw moeten leren of ze moeten leren waar 

de Nederlandse standaarden verschillen van die in het land 

van herkomst. Voor het bedrijf betekent het dat er mogelijk 

onderdelen worden aangeboden die voor een bepaalde 

statushouders feitelijk niet nodig zouden zijn geweest als het 

bedrijf wel goed had kunnen inschatten wat opleiding en 

ervaring in het land van herkomst waard waren. De bedrijven 

nemen in de praktijk liever het zekere voor het onzekere 

en trainen en toetsen sommige monteurs in opleiding dus 

misschien deels op onderdelen die ze feitelijk al beheersen.

Selectie op persoonlijke kenmerken 

Zowel in de selectie-eisen als in het toepassen daarvan 

in de werving- en selectiefase worden houdingsaspecten, 

motivatie, affiniteit met techniek en ontwikkelmogelijkheden 

meegewogen. Kijkend naar het hoge percentage statushouders 

dat er in slaagt het hele traject te doorlopen, is de gekozen 

aanpak succesvol te noemen.

Sommige statushouders kunnen overigens, zo geven teamleiders 

aan, heel moeilijk aangeven wat ze zelf willen. Dat maakt het 

dan lastig om aan te sluiten bij hun interesse en intrinsieke 

motivatie. Het kan ook zijn dat ze het niet durven zeggen, 

of het niet handig vinden om het te zeggen. De vraag is hoe 

je daarmee omgaat als bedrijf. Bij de statushouders die dat 

moeilijk kunnen, helpt het waarschijnlijk om met kleinere 

stappen te oefenen. Dat zou een punt kunnen zijn waar 

gemeenten ook al in het voortraject mee aan de slag kunnen. 

Doorkijk naar de toekomst 

Als de aanpak van deze pilots voor statushouders zich ook uitbreidt 

naar andere bedrijven zal deze nieuwe vijver dan ook intensiever 

bevist gaan worden. Dat zal consequenties hebben voor hoe hoog 

de lat gelegd kan worden en vervolgens ook voor de investering 

die gedaan moet worden om de dan grotere kloof tussen feitelijk 

en gewenst startniveau te overbruggen in een opleidingstraject. 

Ook het vinden van de juiste medewerkers vraagt dan meer tijd en 

energie. De terugverdientijd (de tijd dat gediplomeerde monteurs 

in dienst blijven en volop productief zijn) wordt daarmee langer en 

de onderliggende businesscase zal daarmee dan ook veranderen. 

Ook in de afgelopen jaren bleek de zoektocht bij de derde 

groep al langer dan bij de eerste groep. Bij dat zoekproces lijkt 

er wel sprake te zijn van een positief effect van mond-tot-

mond-reclame. Statushouders informeren elkaar binnen hun 

eigen netwerken over mogelijkheden bij bedrijven en over de 

aantrekkelijkheid ervan.

5.1.2  Het matchingsmechanisme in de opleidingsfase 
Het matchingsmechanisme blijft ook na de werving- en 

selectiefase terugkomen in het hele opleidingstraject. 

Zoals in paragraaf 4.3. beschreven wordt de statushouder 

achtereenvolgens geplaatst in verschillende opleidingsgroepen 

en teams. Voor de statushouders bij Liander geldt dat zij een 

deel van hun praktijkervaring buiten het eigen bedrijf opdoen 

bij aannemers. 

Ook dit was al doende leren voor de bedrijven. Bij de 

matching van leerling-monteurs spelen allerlei praktische 

en randvoorwaarden mee, waar een bedrijf rekening mee 

moet houden. Zoals woonplaats, werklast van een team en 

beschikbaarheid van begeleidingscapaciteit. Een les die beide 

bedrijven hebben getrokken is dat het met het oog op de 

aanstelling na diplomering raadzaam is dat de statushouder 

al in de opleidingsfase ervaring opdoet in dat zelfde team. 

Dan kunnen ook eventuele samenwerkingsperikelen of 

aansluitingsproblemen in die periode al aan het licht komen 

en – waar mogelijk – opgelost worden. Zelfs dan kan een bedrijf 

nog voor verrassingen komen te staan, zoals blijkt uit de casus 

bij Liander (zie par 4.3). 

De manieren waarop een bedrijf het slagen van de matching 

kan beïnvloeden of sturen, komt verder aan de orde in 

paragraaf 5.3 Het begeleidingsmechanisme. 

5.2 Het leermechanisme

5.2.1  Leermechanisme aan de kant van de 
statushouders

De inzet van het leermechanisme had als doel het dichten 

van de veronderstelde kloof in kennis en vaardigheden 

binnen de uitdagingen die het opleiden van statushouders 

met zich meebrengen. De leerwerktrajecten binnen de pilot 

hebben als doel te resulteren in relevante werkervaring, meer 

taalbeheersing en een relevante kwalificatie welke zodoende 

bijdraagt aan een duurzame arbeidsrelatie. Dit geldt voor de 

statushouders, maar het is net zo belangrijk voor de werkgever, 

de opleider en de gemeenten. Geleerde lessen worden in de 

lopende trajecten onderweg waar mogelijk bijgesteld en in de 

trajecten voor de volgende groepen aangepast. 
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In het vak van monteur is niet alleen de techniek, maar ook 

de communicatie zeer belangrijk. Monteurs moeten ook op 

afstand goed duidelijk kunnen maken wat ze aantreffen in de 

netwerken, zodat overleg mogelijk is over de meest passende 

en meest veilige oplossing van problemen. Voor statushouders 

is dit meer nog dan voor de gemiddelde instromer een 

pittige opgave aangezien ze de opleiding met succes moeten 

doorlopen en zich zowel de spreek- als de vaktaal eigen moeten 

maken. Daarbij komt dat bij aankomst in Nederland ze vaak 

vanaf nul moeten beginnen. Moeilijkheid daarbij is dat de 

taalontwikkeling in sterkte mate medebepalend is voor de 

technische ontwikkeling van de statushouders. Het gaat hier 

om het begrijpen van de docenten, de senioren, de collega’s 

en de klanten, en of ze zich duidelijk kunnen uitdrukken. Dit 

is vervolgens weer medebepalend voor het vertrouwen van 

collega’s en senioren en daarmee vaak ook voor de ruimte 

die statushouder krijgt om dingen zelfstandig uit te voeren. 

Ook speelt mee of de statushouders kunnen aantonen dat 

ze bepaalde onderdelen onder de knie hebben en het heeft 

gevolgen voor de beoordelingen door senioren of teamleiders. 

Al met al is taal helemaal verweven met het met succesvol 

doorlopen van de werving- en selectiefase en het doorlopen van 

het opleidingstraject. Datzelfde geldt voor het sociale verkeer 

en de insluiting in een team. De kanttekening hierbij, die we 

op meer plekken in dit rapport maken, is dat je statushouders 

als groep echt niet over één kam kan scheren. Persoonlijke 

eigenschappen kunnen veel impact hebben. Sommigen hebben 

bijvoorbeeld zo’n hoge gunfactor dat ze, ook in regio’s waar 

anderen heel moeilijk landen in teams, heel snel ‘one of the 

guys’ zijn.

Vetrouwen
en sociaal

verkeer

Technische
ontwikkeling

Taal-
ontwikkeling

Figuur 9. Samenhang van de belangrijke componenten met 
betrekking tot de taalontwikkeling.

Over beoordelen

Het technische niveau van de statushouders wordt door de 

bedrijven echt langs dezelfde lat gelegd. Maar let op, teams of 

teamleiders kunnen bij het beoordelen van de statushouders 

als nieuwe collega ook vele andere aspecten mee laten spelen, 

expliciet maar ook impliciet, of verhuld. Een voorbeeld is ‘het 

trekken van de veiligheidskaart’ om iemand uit je groep of als 

directe collega te weren, terwijl er eigenlijk ander motieven in 

het spel zijn. 

5.2.2  Leermechanismen aan de kant van het bedrijf 
Na het besluit om statushouders te gaan werven binnen alle 

restricties en binnen een redelijk tijdpad was het adagium 

van beide bedrijven: ‘al doende leert men’. Beide bedrijven 

stonden vervolgens voor de opgave binnen een vrij korte tijd 

het opleidingstraject zo goed mogelijk passend te maken voor 

de groep statushouders en tot een samenwerking te komen 

met de andere benodigde partijen (opleiders, detacheerders, 

gemeenten en het UAF). De interne of externe opleiders kregen 

de opdracht een aangepast traject te ontwerpen. Dat heeft 

geresulteerd in de opzet van de beide opleidingstrajecten zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Het al doende leren, dat beide bedrijven al bij aanvang 

voorzagen, bleek ook te werken. Gedurende de jaren dat de 

opleidingen nu lopen, is aan meerdere knoppen gedraaid 

(verruiming van onderdelen, extra taaltraining). Voor een deel 

waren de aanpassingen groepsgericht (en mede een gevolg van 

de selectie aan de poort), maar daarnaast is de mogelijkheid 

voor individueel maatwerk ingebouwd. Dit bleek cruciaal te 

zijn.

5.3 Het begeleidingsmechanisme 

Het belangrijke derde mechanisme is het 

begeleidingsmechanisme. Op voorhand bleek duidelijk 

dat het matchingsmechanisme en het leermechanisme 

niet voldoende zouden zijn voor het doen slagen van een 

succesvolle pilot met de beoogde doelen. De werking van het 

begeleidingsmechanisme zou het risico op uitval als gevolg van 

de voorgeschiedenis van de statushouder en impact daarvan 

op gedrag en mogelijkheden van de statushouder moeten 

verkleinen. Begeleiding van zowel de statushouder als de 

organisatie en de teams blijkt hierbij belangrijk. 

Binnen het leer- en begeleidingsmechanisme speelt inclusie 

een fundamentele rol. Inclusie blijkt een rode draad die in alle 

blokken belangrijk is. Inclusief denken en hiernaar handelen is 

essentieel om duurzame opleidingstrajecten en arbeidsplaatsen 

op grote schaal te creëren en levensvatbaar te maken. 
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Tijdens het opleiden en het plaatsen van de statushouders zijn 

verscheidene belangrijke geleerde lessen geïdentificeerd, welke 

in deze subparagraaf besproken worden. 

Duwen versus draagkracht

Er is veel goede wil en daar moet je op inspelen. Anderzijds is 

er ook weerstand en tegenwerking. Soms vermomd. En nog 

niet iedereen in beide bedrijven is voldoende doordrongen 

van de noodzaak om nieuwe mensen op te leiden en goed op 

te vangen. Daarin moet je een balans vinden tussen sturen 

en draagvlak creëren. Ook moet je een balans vinden tussen 

zaken opleggen en ruimte geven aan teams en collega’s. Hoe 

zorg je daarbij dat het niet nodig is om je te verstoppen, of je 

oordelen te ‘vermommen’ (bijvoorbeeld door ‘het spelen van 

de veiligheidskaart’ als er andere issues of motieven in het spel 

zijn). Je moet hier als bedrijf in manoeuvreren en laveren. 

Als je het plaatsen van statushouders helemaal aan de teams 

overlaat, duurt het eindeloos en komen er allerlei tegen-

werpingen. Er is persoonlijk commitment nodig wil het lukken. 

Dus kun je niet alles afdwingen en moet je ruimte laten. Beide 

bedrijven proberen te sturen door statushouders nog tijdens de 

detacheringsperiode in toekomstig beoogde teams te plaatsen. 

Als er dan onderweg geen signalen zijn geweest, kan het 

team of de teamleider bij een vaste aanstelling niet plotseling 

aankomen met bezwaren die er eerder niet zijn geweest. 

Omgaan met de status aparte

De statushouders hebben elkaar, zeker in de beginfase, hard 

nodig. Een aparte klas voor statushouders werkte daarbij goed. 

De status aparte moet je na een jaar of na anderhalf jaar zoveel 

mogelijk af gaan zwakken. Een blijvende stempel en te veel reke-

ning houden met verzachtende omstandigheden kan namelijk 

contraproductie/negatief werken. Eén á anderhalf jaar is naar 

schatting nodig als wenperiode. De les is dus om het proces goed 

op gang te brengen en dan zo snel mogelijk van de status aparte 

en van etiketten af te stappen (die benadrukt immers te veel 

het verschil). Het dilemma daarbij is dat extra aandacht nodig 

blijft in het hele traject en zelfs daarna. Dit om kinnesinne en 

weerstand in de organisatie te voorkomen als statushouders te 

veel aandacht krijgen of anders behandeld of beoordeeld worden.

Je wilt de mensen aan boord houden. Als ze niet matchen met 

een bepaald team zoek je naar andere mogelijkheden. NB: dat 

kan wel kwaad bloed zetten bij de mensen die een negatief 

advies hebben gegeven. Het omgaan met de status aparte blijft 

daarom ook ‘schipperen’. 

Zo min mogelijk ‘loketten’

In het algemeen is het belangrijk dat in iedere fase voor de 

statushouders klip en klaar duidelijk is wie ze waarop kunnen 

aanspreken. Omdat er in iedere fase wel vanuit meerdere 

organisaties en personen bemoeienis is met de statushouders 

is het dus belangrijk dat onderling helder is afgesproken wie 

welke rol op zich neemt en ook dat dat goed gecommuniceerd 

is naar de statushouder zelf. Dat voorkomt dat statushouders 

het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te 

worden als ze knelpunten willen aankaarten. Het voorkomt 

ook ‘shopgedrag’, waarbij statushouders voor de zekerheid een 

knelpunt bij allemaal verschillende mensen neerleggen zonder 

dat die dat van elkaar weten. Belangrijk is ook dat er begrip en 

geduld is voor de vele en soms vaak herhaalde vragen, waar de 

statushouders mee komen. 

Interveniëren waar nodig  

In een aantal teams waren flinke barrières te overwinnen voor 

de statushouders. Als er problemen waren, wist de teamleider 

deze vaak zelf op te lossen. In sommige gevallen was er ook 

bemoeienis nodig van de programmamanager, bijvoorbeeld 

als bleek dat de statushouder en het team niet goed bij elkaar 

pasten of dat er geen match was tussen de statushouder en 

teamleider. In dat geval werd doorgaans met succes naar een 

passende oplossing gezocht, zoals een ander team. 

Het landen in een team is voor beide kanten (statushouder en 

ontvangende omgeving) van groot belang. Bij het landen in 

een team spelen veel verschillende factoren een rol die allerlei 

mechanismen in werking kunnen zetten. De statushouder 

wil erbij horen, maar als men niet wordt toegelaten kan men 

zich ook gaan afsluiten. Ook kan de statushouder vanuit 

zijn cultuur bepaalde uitingen of teampatronen heel anders 

opvatten dan een Nederlandse medewerker. Dit kan leiden tot 

ingewikkelde situaties op de werkvloer. In de organisatie en 

teams kunnen ook allerlei beelden en oordelen leven die het 

moeilijk maken samen te werken. Taalvaardigheid, cultuur, 

culturele gevoeligheden, bedrijfs- of teamcultuur, kwetsend 

gedrag (‘plagen – pesten’), ‘normale’ insluitingsmechanismen 

(ontgroening) en dialect kunnen allemaal op elkaar inwerken. 

Een belangrijke les is dat er gemakkelijk wederzijds onbegrip 

ontstaat als deze factoren met elkaar conflicteren en dat dan 

linksom of rechtsom daarover een open dialoog moet ontstaan. 

Meestal is de teamleider degene die intervenieert. 
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Koppeling aan leermeersters of senioren

De wijze van organiseren is sterk afhankelijk van 

organisatorische en/of praktische roosteraspecten. Sommige 

statushouders hebben één leermeester waarmee ze continue 

op pad gaan. Voordeel hiervan is dat deze ene leermeester de 

ontwikkeling en vorderingen van de statushouder beter kan 

monitoren. Daarmee groeit het vertrouwen ,zowel vanuit de 

leermeester als vanuit de statushouder zelf. Keerzijde daarvan 

is dat wanneer er geen match of klik is tussen deze vaste 

leermeester en de statushouder dit een enorme impact heeft 

op het werkplezier van de statushouder. Dit uit zich in weinig 

vertrouwen en het aanbieden van ‘lullige klusjes’. Andere 

statushouders hebben meerdere leermeesters of monteurs 

waarmee ze werk uitvoeren. Dit wordt door respondenten 

als voordeel genoemd, omdat statushouders daardoor 

veel verschillende manieren en werkwijzen leren kennen. 

Respondenten geven aan dat het prettig is dat de vrijheid er is 

om hier zelf invulling aan te geven. Vanwege het inplannen in 

de roosters kan het in de praktijk ook niet altijd anders. Door 

wisselingen van leermeester kan het echter niet bekend zijn wat 

de vaardigheden van statushouders zijn, waardoor zij minder 

verantwoordelijkheden krijgen en weinig zelf mogen doen. 

Tegelijkertijd is het zaak dat de persoonlijke ontwikkeling en 

stabiliteit van één beoordelaar voor de statushouder niet uit het 

oog moet worden verloren.

Regiogebonden aspecten 

Waar al veel diversiteit is (in de stedelijke gebieden), blijkt de 

aansluiting ook gemakkelijker. Echter, in Friesland of op de 

Veluwe is de ontvangende omgeving onbekend met andere 

culturen en reageert hier ook onwennig op. 

5.4 Samenwerking 

Het goede samenspel waarbij de partijen met ieder een eigen 

(maatschappelijke) agenda ieder een aandeel leveren, is 

belangrijk geweest voor het succes van de trajecten tot dusver. 

Er is een solide samenwerkingsconstruct rond het rekruteren en 

opleiden van statushouders opgetrokken, waarin belangen van 

de verschillende betrokken spelers zijn gebundeld, en expertises 

effectief naast elkaar worden ingezet. 

Het schakelen tussen gemeenten en bedrijven is een belangrijke 

succesfactor voor het verbinden van vraag (vacatures) en 

aanbod (werkzoekenden). 

5.4.1  Een aantal aandachtspunten

1. Beide bedrijven hebben vanuit de omvang van hun 

werkgebied met veel verschillende gemeenten te maken, die 

vanuit hun beleidsvrijheid ook heel divers opereren. Niet 

alle gemeenten werken bijvoorbeeld al met trajecten tijdens 

de inburgeringsperiode waarin geoefend kan worden met 

werknemersvaardigheden. De diversiteit aan de kant van 

de gemeente maakt het goed en tijdig schakelen tussen 

bedrijven en gemeenten in de praktijk vaak behoorlijk lastig. 

Het UAF heeft in deze beide opleidingstrajecten een hele 

belangrijke en onmisbare rol gespeeld als tussenschakel 

naar de gemeenten. Het UAF heeft in die rol ook ervaring in 

andere sectoren. Kanttekening hierbij is wel dat ook bij het 

UAF niet alle statushouders in beeld zijn. 

2. Het zou bijdragen aan de snelheid en de kostenbeheersing in 

de trajecten als de statushouders al zoveel mogelijk zouden 

zijn voorbereid op een opleidingstraject. Gemeenten hebben 

echter een beperkt overzicht over alle leerwerktrajecten 

die er zijn. Het is ook voor gemeenten vooraf vaak niet 

duidelijk welke statushouders in aanmerking komen voor 

bepaalde leerwerktrajecten. Zouden zij eerder weten welke 

mogelijkheden er voor hun statushouders aan zouden 

komen, dan zouden ze daar op kunnen anticiperen, 

zo stellen enkele gemeenten. De bedrijven redeneren 

andersom: gemeenten zouden ook uit eigen beweging al 

kunnen investeren in statushouders. Waar het gaat om 

tekortberoepen is de kans immers groot dat dat werk op gaat 

leveren voor de best voorbereide kandidaten. Kanttekening 

hierbij vanuit gemeenten is dat het, gezien de brede variatie 

aan werksoorten en beroepen, lastig is vooraf daar al met 

opleiding en training in te investeren. 

3. In deze beide trajecten is de samenwerking met de roc’s 

naar wederzijdse tevredenheid ingevuld. De roc’s leveren 

in de BBL-trajecten het aandeel dat ze kunnen financieren 

vanuit hun reguliere rijksbijdrage. Ook geldt dat de roc’s 

die in deze pilots een rol spelen een ruime ervaring hebben 

in het samenwerken met bedrijven en al een lange relatie 

hebben met de beide netwerkbedrijven. Denkend aan verder 

verbreding is deze situatie waarschijnlijk niet representatief 

voor Nederland. Niet alle roc’s zijn even bedreven in het 

samenwerken met bedrijven en het leveren van maatwerk. 

Ook zou bij verdere opschaling discussie kunnen ontstaan 

over wat een bedrijf mag verwachten uit het reguliere pakket 

van een roc. 
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4. Een speler met potentie die nog weinig zichtbaar was in 

deze trajecten is het O&O fonds. De focus van O&O 

fondsen ligt op het (bij)scholen van de mensen die al 

in de sector werken. Arbeidsmarktkrapte en instroom 

krijgen de afgelopen jaren echter meer aandacht van de 

kant van O&O fondsen. Zo is er door het O&O fonds 

van de netwerkbedrijven (‘het O&O fonds leidings- en 

ontwikkelingsfondsen voor energie, kabel & telecom 

en afval & milieubedrijven’) een actieplan opgesteld, 

samen met meerdere brancheorganisaties. Van daaruit 

wordt gekeken wat de behoefte van (andere) bedrijven is. 

Bij opschaling zouden O&O fondsen mogelijk actiever 

betrokken kunnen worden en een grotere rol kunnen 

spelen. 

5. Liander en Stedin hebben achteraf gezien het gevoel gehad 

zelf het wiel te hebben moeten uitvinden. Beide bedrijven 

hebben dan ook de wens om meer kennis te gaan delen 

en ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven. Bij 

de door het Ministerie van SZW georganiseerde leercirkel 

van de VIA-projecten bleken er ook in andere sectoren al 

interessante voorbeelden van ‘coalitions of the willing’, 

bijvoorbeeld in de zorg en in de spoorsector.

6. Een heldere rolverdeling is een belangrijke succesfactor: 

wat verwachten partijen van elkaar, binnen en buiten het 

opleidingstraject? Is dat helder voor iedereen? Wat kunnen 

de statushouders van wie verwachten. Bij wie kunnen ze in 

de verschillende fasen van het traject aankloppen. 

5.4.2  Financieringsstromen 
Het cofinancieringsvraagstuk publiek-privaat is in deze fase 

pragmatisch en naar tevredenheid opgelost. Maar in de 

toekomst zal bij verdere opschaling de vraag terugkomen: wie 

betaalt wat?

Uit de kosten-batenanalyse (hierna MKBA), die in concept 

gereed is, maar in verder aangevulde vorm eind januari 2021 

beschikbaar zal komen, blijkt dat een dergelijk opleidingstraject 

voor bedrijven een forse investering met zich meebrengt. De 

tijdelijk lagere productiviteit van statushouders in vergelijking 

met de gemiddelde instroom is daarbij een belangrijke 

kostenpost, omdat het jaren duurt voordat de gemiddelde 

statushouder als monteur volledig productief is. Voor zowel 

Liander als Stedin geldt dat de businesscase op termijn positief 

is. Met andere woorden de gedane investeringen worden 

terugverdiend, mits het lukt de opgeleide statushouders ook 

lang genoeg in dienst te houden. 

Die terugverdientijd is een punt dat nog verder uitgediept zal 

worden in de MKBA die eind januari beschikbaar zal komen. 

De positieve businesscase van de bedrijven is nu ook mede 

gebaseerd op cofinanciering van andere partijen. Zo dragen 

gemeenten bij met tijdelijke doorbetaling van de uitkering. 

Waardoor de tijdelijk lagere productiviteit van de statushouders 

deels wordt gecompenseerd. 

Roc’s leveren in de BBL-trajecten het pakket dat ze met publiek 

geld kunnen betalen. Daarnaast zijn er nog subsidiestromen of 

gemeentelijke potjes waar de bedrijven voor deze trajecten een 

bijdrage uit hebben ontvangen. 

Hierbij is ook het belangrijk om ons te realiseren dat de rollen 

en verantwoordelijkheden van gemeenten en van het UAF 

in beweging zijn. De taken en verantwoordelijkheden van 

gemeenten worden groter als gevolg van de nieuwe wet. Hier 

moet in de toekomst ook rekening mee gehouden worden. 

Het UAF heeft nu een rol ingevuld, waarvan nog niet zeker is of 

zij die bij verdere opschaling wil en kan blijven spelen. Het UAF 

is bezig na te denken over haar toekomstige rol. Bij opschaling 

is de rol die het UAF heeft gespeeld in de afgelopen jaren niet 

vol te houden en ook niet wenselijk. Bedrijven en andere 

organisaties bouwen steeds meer expertise op en hebben het 

UAF in de uitvoering daarom ook minder nodig. Het UAF wil 

zich daarom meer gaan richten op het aanreiken van kennis en 

het overdragen daarvan. Wie de intermediaire rol richting het 

landschap van gemeenten zou kunnen oppakken/overnemen is 

nog de vraag. Misschien zou dat verdeeld kunnen worden over 

meerdere spelers?

In deze trajecten heeft het UAF ook een rol op zich genomen 

als jobcoach van de statushouders. Die rol zouden de bedrijven 

eventueel ook uit de markt kunnen halen. Een deel van de 

gemeenten biedt ook jobcoaching aan en heeft gecertificeerde 

jobcoaches in dienst. Omdat dit per gemeente kan verschillen, 

is het voor een bedrijf dat in meerdere regio’s werkt moeilijk 

om daar afspraken over te maken. Gemeenten lijken hiervoor 

daarom niet de meest geschikte partner. Er zijn ook voorbeelden 

uit de metaalsector van de inzet van gepensioneerden. Zij 

vinden het leuk om te coachen en het vaak vanuit hun lange 

ervaring, ook heel goed kunnen.



B 54

Hoofdstuk 6

Conclusies en 
aanbevelingen 
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6.1 Conclusies 

De opleidingstrajecten zijn succesvol 

De opleidingstrajecten zijn zonder meer een succes te noemen. 

Van de geselecteerde kandidaten slaagde 84% er tot nu toe in 

het diploma te halen of voor zover dat nog in het verschiet 

ligt, de benodigde tussenstappen in de opleidingstrajecten te 

nemen. Zowel de bedrijven als de statushouders hebben zich 

daar ook tot het uiterste voor ingespannen. Ondanks de goede 

wil en de inzet van twee kanten om te slagen waren er om dit 

te realiseren ook tal van barrières te overwinnen. De bedrijven 

slaagden er op deze manier in nieuwe monteurs te vinden 

en op te leiden in een heel krappe arbeidsmarkt. Die hebben 

ze vanwege hun sleutelrol in de energietransitie ook keihard 

nodig. De geselecteerde statushouders zagen het aanbod als een 

geweldige kans en grepen die met beide handen aan en kregen 

zo in Nederland een duurzaam perspectief voor zichzelf en voor 

hun gezinnen. 

De omstandigheden werkten ook mee

Daarbij tekenen we aan dat een aantal omstandigheden gunstig 

was. De bedrijven waren vrij in hun keuze en ze hadden nog 

volop keuze, omdat de werving onder statushouders voor dit 

soort functies nog in de kinderschoenen staat. De bedrijven 

konden met hulp van gemeenten en het UAF daardoor de beste 

kandidaten uit de nieuwe vijver selecteren. De gemeenten 

lieten de keuze voor kandidaten vrij, gaven doorgaans hun 

medewerking en waren bereid ook tijdens een deel van het 

traject de uitkering door te betalen. Voor het UAF sloten deze 

pilots in de afgelopen jaren goed aan op hun maatschappelijke 

doelen. Het UAF was daarom bereid om gedurende het hele 

traject haar belangrijke bijdrage te leveren aan deze projecten. 

De ‘vijver’ van de statushouders zal naar verwachting ook 

nieuwe instroom hebben. Voorspellingen daarover zijn heel 

moeilijk omdat dat samenhangt met internationale politieke 

ontwikkelingen.  

De extra investeringen die nodig zijn, verdienen zich ook terug 

De groep statushouders heeft vergeleken met de bredere 

groep nieuwkomers in de bedrijven in ieder geval tijdelijk 

een eigen aanpak en extra tijd en aandacht nodig. Dat vraagt 

investeringen vooral aan de kant van de bedrijven. Een 

belangrijke kostenpost voor Liander was daarbij het verschil 

in productiviteit met de gemiddelde instroom. Dat verschil 

wordt gedurende het opleidingstraject echter steeds meer 

opgeheven, zoals blijkt uit de kosten-batenanalyse (deze wordt 

eind februari 2021 gepubliceerd). Kanttekening hierbij is dat de 

omvang van dat productiviteitsverschil afhankelijk is van het 

functiehuis van een bedrijf. Als monteurs in opleiding tijdens 

hun opleiding ook kunnen werken in een grotere variatie aan 

functies met lagere functie-eisen, zal het productiviteitsverschil 

mogelijk lager kunnen uitvallen. Ook dient bij het feit dat het 

opleiden van statushouders extra investering vraagt, bedacht 

te worden dat ook voor de bredere instroom van technisch 

personeel geldt dat er vaak extra investeringen nodig zijn om 

de aansluiting te maken. In deze krappe arbeidsmarkt met een 

tekort aan technisch aanbod geldt namelijk voor veel meer 

nieuw binnenkomende medewerkers in de bedrijven dat zij niet 

kant en klaar zijn voor het opleidingstraject en daarom in het 

traject zelf ook meer aandacht behoeven. 

De businesscase voor de bedrijven en voor de samenleving is al 

met al positief. Populair gezegd: ‘het kost wat, maar dan heb je 

ook wat’. De kosten-batenanalyse laat zien dat het werven en 

opleiden van statushouders aan de kant van de bedrijven extra 

investeringen en extra inspanningen vraagt. Ook gemeenten, 

roc’s en het UAF dragen bij. De trajecten leveren de bedrijven 

goed opgeleide monteurs op, die ze keihard nodig hebben en 

die bijdragen aan de omzet van de bedrijven. En het levert de 

gemeenten duurzame uitstroom op. Het levert de samenleving 

ook nieuwkomers op die financieel op eigen benen staan en 

een productief aandeel leveren. Voor de betrokken roc’s is hun 

bijdrage kostendekkend. 

Zij zetten voor hun aandeel in de opleiding hun rijksbekostiging 

in en worden door de bedrijven gecompenseerd voor de meer-

kosten van het maatwerk dat nodig is voor dergelijke trajecten. 
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6.2 Wat ging er goed en wat kan beter?

De opleidingen 

Wat ging goed?

Beide bedrijven zijn erin geslaagd, op basis van hun reguliere 

opleidingstraject, in relatief korte tijd een aangepast traject voor 

de statushouders op te zetten, met een goede mix van theorie en 

praktijk en dat traject ook gaandeweg door te ontwikkelen en bij 

te stellen. Daarmee is een opleidingstraject ontwikkeld waarmee 

de statushouders in een beperkte doorlooptijd het diploma van 

Elektromonteur behalen. Ook bleek uit de eerste lichtingen dat 

het overgrote deel (84%) van de statushouders het ook is gelukt 

het traject met succes te doorlopen of vol te houden. 

Wat kan beter?

Het opleidingstraject is op persoonsniveau weinig flexibel. Dat 

betekent dat in de praktijk binnen één groep, iedereen in een 

vergelijkbaar tempo alle onderdelen moet gaan doorlopen, 

terwijl er ook mensen zijn die sneller kunnen en mensen die 

wat meer tijd of extra ondersteuning zouden kunnen gebruiken. 

De beperkte flexibiliteit is te verklaren door het feit dat er erg 

veel eisen in het opleidingsprogramma zijn verwerkt en de 

opleiding ook stevig geënt is (en moet zijn) op het reguliere 

opleidingstraject. Interessant is de app die in beeld brengt hoe 

snel mensen zich technieken eigen maken. Daarmee kun je 

aflezen dat mensen minder tijd nodig hebben. En dat geeft de 

organisatie meer argumenten in handen om te kijken waar 

maatwerk mogelijk is.

Het scheppen van een goede leeromgeving

Wat ging goed? 

Beide bedrijven hebben voor het ontwikkelen van het 

opleidingsdeel hun ervaren opleiders ingezet. Die opleiders zijn 

erin geslaagd een opleiding neer te zetten die de statushouder 

uitnodigt en aanzet om zich te ontwikkelen. Dat heeft niet 

alleen te maken met de inhoud van het programma, maar 

ook met de leeromgeving die de opleiders weten te scheppen. 

Opvallend is dat het praktijkopleidingsdeel bij beide bedrijven 

een soort van veilige haven bleek te zijn voor de statushouders. 

Dat praktijkopleidingsdeel wordt bij beide bedrijven hoog 

gewaardeerd door de statushouders. Zij geven aan daarin ook de 

ruimte en het respect te ervaren, dat voor hen nodig is om zich 

thuis te voelen en vanuit een veilige situatie te kunnen leren. 

Wat kan beter?

Zo vroeg mogelijk starten met leren, dus ook in het voortraject. 

Dat sluit aan bij de aanbeveling uit de casestudie Refugees 

to workers over statushouders (Bertelsmann Stiftung, 2016) 

die stelt dat duale trajecten een grote rol kunnen spelen 

om statushouders te helpen om vanuit hun vaak moeilijk 

startsituatie toch snel hun achterstand in te kunnen halen.

Schijnbaar kleine hulpmiddelen zoals een app om gereedschap 

te oefenen of te herkennen, kunnen dingen in beweging 

zetten. Zo bleek bij Liander dat het gebruik van een app 

om vaardigheden af te tekenen, leidde tot meer persoonlijk 

maatwerk in de trajecten. Dat kwam omdat met die app heel 

zichtbaar werd welke mensen zich heel snel ontwikkelden. Dat 

was aanleiding om daar meer op te gaan anticiperen. 

Taal

Wat ging goed?

In beide opleidingstrajecten was extra inzet op taal stevig 

ingebouwd. Dat bleek vitaal voor het slagen van het traject. 

Daarnaast kwam de verwachting uit dat, met een impuls uit de 

opleiding, de taalontwikkeling ook in de praktijkperioden, door 

zou gaan. 

Wat kan beter?

Voor de statushouders was het niet genoeg (en kan het ook 

bijna niet genoeg zijn). Taal vormt voor hen de grootste te 

overwinnen drempel, zowel sociaal als vakmatig. In de praktijk 

bleek dan steeds dat ze, ook na de trainingen, minder ver waren 

dan ze zelf gehoopt hadden. 

Meer blijvende aandacht voor de taal en het taalniveau 

is gedurende het gehele traject gewenst. De (taal)buddy 

lijkt daarvoor een succesvolle vorm. Gedurende het hele 

traject heeft de taalvaardigheid een grote impact op de 

aansluitingsmogelijkheden in het team. In sommige gevallen 

leidt dit tot spanningen tussen collega’s, en soms gaat het zo 

ver dat de statushouder daarom negatieve beoordelingen krijgt 

van senior-monteurs. De veronderstelling dat de leerling-

monteurs hun taalvaardigheid zelf door kunnen ontwikkelen, 

blijkt lang niet altijd terecht. Dat zelfde geldt voor het leren 

en kennen en begrijpen van cultureel bepaalde normen of 

gewoonten. Een voorbeeld hiervan is het wel of niet aankijken.
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Het organiseren van de praktijk 

Wat ging goed?

Beide bedrijven zijn er op basis van hun reguliere 

opleidingstrajecten in geslaagd om de praktijkcomponenten 

goed te koppelen aan de theorie. Bij Liander vindt een deel van 

die praktijk buiten de deur plaats, namelijk bij aannemers. 

Wat kan beter?

De aansluiting tussen theorie en praktijk luistert voor de 

statushouders extra nauw. Zo is het voor een gemiddelde 

nieuwe medewerker soms geen probleem om met een beperkte 

theoretische bagage al wel op pad gestuurd te worden met 

nieuwe collega’s om zich in de praktijk dingen eigen te 

maken. Voor de statushouder geldt dat hij kampt met een 

voortdurende taalachterstand en – als gevolg daarvan – met 

negatieve beelden die daardoor bij collega’s kunnen ontstaan. 

Dus voor de statushouder is het van cruciaal belang om zich 

op enig vlak al wel direct te kunnen bewijzen. Anders loopt de 

achterstand/kloof eerst verder op en die moet daarna met heel 

veel (wederzijdse) inspanning dan weer gedicht worden. Het 

zich kunnen bewijzen en daarmee ook ruimte krijgen om zelf 

dingen te mogen doen, valt of staat met dat zij voorbereid zijn 

op de praktijk waarin zij ervaring op gaan doen. Zodra daar 

iets hapert komt dat bij de statushouder harder aan dan bij de 

gemiddelde nieuwkomer in de organisatie. 

Met name in de eerste groep bij Liander hadden meerdere 

statushouders moeite met de bpv-periode bij de aannemers. 

De aansluiting in sommige teams verliep moeizaam en de aard 

van de werkzaamheden was soms weinig uitdagend en van een 

laag technisch niveau. In het praktijkdeel bij de aannemers is 

de afstand tot het eigen bedrijf en de eigen opleiding groot. 

Die afstand wordt ook sterk gevoeld door de statushouders. 

Het was voor hen in die periode niet altijd duidelijk bij wie ze 

terecht konden als ze problemen hadden. In de praktijk heeft 

zich dat op allerlei manieren wel opgelost. Liander heeft bij de 

tweede groep nieuwe afspraken gemaakt met de aannemers en 

ook de keuze voor stageplekken aangepast. Op zich pleit deze 

ervaring ervoor om de praktijk dicht bij huis te organiseren. De 

begeleidingstijd die daarvoor nodig is, vormt daarbij voor het 

bedrijf wel een bottleneck. 

Het (laten) landen van statushouders in de teams

Wat ging er goed?

Zoveel als binnen de omstandigheden mogelijk, houden beide 

bedrijven zoveel mogelijk rekening met een persoonlijke match 

tussen de statushouder en het team. Past iemand in een 

team? Beide bedrijven sorteren in de opleiding (aanstelling op 

detacheringsbasis) al voor op de uiteindelijke plaatsing in een 

team (in vaste dienst). Doel is vroegtijdig al eventuele fricties te 

signaleren en daarop te reageren. 

Wil er een duurzame relatie tot stand komen, dan is het 

daarvoor eerst nodig dat de statushouder zich thuis gaat 

voelen in de teams die hij of zij in zijn of haar opleidingstraject 

tegenkomt en zich daarmee ook in de organisatie steeds meer 

thuis gaat voelen. Dat vergt aan de kant van de ontvangende 

omgeving acceptatie en bereidheid om de statushouder als 

volwaardige collega te zien en te behandelen en om ruimte te 

bieden om te leren en praktische ervaring op te doen, maar 

ook om fouten te maken. We kunnen stellen dat die acceptatie 

en bereidheid in de bedrijven aanwezig was en ook gegroeid 

is. We zagen teamleiders die veel initiatief hebben genomen, 

opdrachten kregen en er ook voor gingen. We zagen collega’s 

over het algemeen welwillend bereid om mensen te ontvangen 

en ook een aandeel te leveren. We zagen programmamanagers 

die waar nodig (op verschillende niveaus) konden sturen 

en masseren, de weg weten in de organisatie, en kennis en 

antennes hebben voor hoe je kan sturen

Wat kan beter?

Op dit punt zijn vooral de uitkomsten van de gesprekken met 

de statushouders belangrijk. Dit omdat voor het zich thuis 

voelen vooral bepalend is hoe de statushouders het hebben 

ervaren. NB: alleen bij Liander hebben we de statushouders zelf 

kunnen spreken. In het algemeen zijn de statushouders positief 

over de organisatie, de begeleiding die ze krijgen en over hun 

collega’s, senioren en teamleiders. Wetend dat de statushouders 

dankbaar zijn voor de kans die ze krijgen, van daaruit ook vaak 

erg loyaal willen zijn naar het bedrijf dat hen die kans biedt 

en vaak ook vanuit hun culturele achtergrond niet gewend 

zijn kritiek te geven, hebben we hier goed op doorgevraagd. 

Dan blijkt ook dat er ook regelmatig barrières en negatieve 

beeldvorming te overwinnen waren en dat statushouders zich 

regelmatig niet voor vol aangezien voelden, zodat de situatie 

soms vastliep. Die kanten worden ook door de opleiders, de 

teamleiders en de collega’s bevestigd. 
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Wrijving en botsingen tussen de staande organisatie en 

nieuwkomers in de organisatie lijkt onvermijdelijk. Zeker als de 

nieuwkomers een andere culturele bagage meebrengen en nog 

volop bezig zijn zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te 

maken. Terugkijkend zijn de bedrijven er bijna altijd in geslaagd 

problemen en incidenten op te lossen. Vaak binnen het team, 

soms door een ander team te zoeken. Dat trekt soms wel een 

wissel op de teamleider, die hierin een sleutelrol heeft. We 

hebben gezien dat er veel goede wil is in de organisatie en dat 

medewerkers uit de staande organisatie bereid zijn hun bijdrage 

te leveren. Tegelijkertijd lijkt nog lang niet iedereen ‘in de goede 

stand te staan’ en is er meer nodig om te zorgen dat iedereen 

op alle niveaus zich achter de organisatiedoelen rond inclusie 

schaart. 

Tips: 

 • Aan de voorkant al meer investeren in urgentiebesef, 

verwachtingen en (culturele) kennis van de ontvangende 

omgeving. 

 • Mensen van de werkvloer waar mogelijk ook al betrekken 

bij de selectie en/of matching. Dat heeft bij Stedin goed 

gewerkt. Stedin heeft gedurende het traject geleerd dat 

voor een goede match ook persoonlijke kenmerken en 

eigenschappen meegewogen dienen te worden. Bij Liander 

is het gemeengoed geworden om centraal te werven. Het is 

daarbij niet haalbaar en Liander acht het ook niet wenselijk 

om daar al mensen uit teams bij te betrekken. Wel kijkt 

ook Liander hoe en waar de teams in een zo vroeg mogelijk 

stadium dan wel betrokken kunnen worden.

 • Wat ook zou kunnen helpen in het hele traject, zeker ook 

vanaf de werving, is het inzetten van sleutelfiguren met 

dezelfde taal- en culturele achtergrond (al dan niet iemand 

uit het bedrijf, maar zeker iemand met dezelfde taal en 

cultuur). Er zijn ook organisaties die specifiek voor bepaalde 

nationaliteiten kennis over cultuur kunnen inbrengen. 

Het werken aan een inclusieve bedrijfscultuur 

Wat ging goed?

Zowel Liander als Stedin werken al jaren bewust aan gedrag en 

aan een bedrijfscultuur die helpt om nieuwe mensen goed te 

laten landen. Ze lijken daar ook goede stappen in te hebben 

gemaakt. Onder meer in de vorm van het informeren van 

medewerkers via allerlei kanalen, opleidingsprogramma’s, 

medewerkerstrainingen, etc.  

De noodzaak daarvan is evident omdat beide bedrijven 

een rol willen blijven spelen in de energietransitie, daarbij 

veel menskracht en expertise nodig hebben en dus ook 

veel nieuwkomers in de organisatie moeten opvangen. De 

duurzaamheid van nieuwe arbeidsrelaties is daarbij een vitaal 

punt voor de netwerkbedrijven. Er is een permanent tekort 

aan monteurs. De investeringen om nieuwe monteurs aan te 

trekken en op te leiden, worden in de krappe arbeidsmarkt voor 

technisch personeel steeds hoger. De duurzaamheid van de 

arbeidsrelatie is dan ook voor deze beide opleidingstrajecten bij 

Liander en Stedin bepalend voor een positieve businesscase.

Wat kan beter? 

Voor de bedrijven liggen er in onze ogen de volgende 

uitdagingen: 

 • Problemen proberen voor te zijn door eerder te signaleren 

en daarop te anticiperen. Of teams vooraf te informeren 

en mee te nemen in het proces. Vervolgens, voordat er 

problemen zijn, meer en breder monitoren, niet alleen 

op techniek (dat is perfect geregeld), maar ook op 

taalontwikkeling en misschien ook andere levensgebieden 

(hoewel dat lastiger is). Bij dat laatste zou de inzet van 

maatjes of andere sleutelfiguren kunnen helpen. 

 • Mensen op alle niveaus betrokken krijgen en houden op 

het totale plan Medewerkers mee blijven nemen in de 

gemeenschappelijke urgentie van deze pilots. Hoe breng je 

mensen in de stand die nodig is om veel statushouders in 

het bedrijf op te nemen en op te leiden. En hoe hou je ze 

in die stand, zonder dat dat die omslaat in een negatieve 

houding. Dat laatste kan gebeuren als je medewerkers te 

weinig meeneemt in het proces of als je hen overvraagt 

voor wat betreft de tijd die het hen kost. Het waarom moet 

dan liefst op allerlei manieren op tafel blijven komen. Een 

goed voorbeeld is de ‘keek op de week’ bij Liander, waarbij 

teamleden met elkaar in gesprek gaan over hun samenspel. 

Het hangt daarbij van je sturingsfilosofie af hoe je dat 

wil. Liander is bijvoorbeeld bewust terughoudend met het 

aanpassen van kritische prestatie-indicatoren. Dat kan 

namelijk als nadeel hebben dat je daarmee extra inzet, 

die uit intrinsieke motivatie voortkomt, gaat formaliseren 

en daarmee afzwakken. Ook kunnen kritische prestatie-

indicatoren een eigen ‘papieren werkelijkheid’ in de hand 

werken. 
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 • Een balans vinden in de (tijdelijke) ‘status aparte’. De pilots 

wijzen uit dat een speciale behandeling van statushouders 

nodig is en loont. Belangrijke voorbeelden zijn een aparte 

klas, taaltraining en extra tijd voor opleidingsonderdelen 

waar dat nodig is. Voor wat betreft de begeleiding geldt dat 

statushouders niet per se meer, maar wel andere begeleiding 

nodig hebben. Ze moeten leren om assertief te zijn, vragen 

te (blijven) stellen als iets niet duidelijk is en feedback 

te geven. Tegelijk moeten ze daar ook wel toe worden 

uitgenodigd. Op andere punten springen ze er ten opzichte 

van andere nieuwkomers in de organisatie juist positief 

uit: zeer sterke motivatie (stoppen is voor hen geen optie), 

respect voor kennis en gezag, en goede omgangsvormen. 

Beide bedrijven realiseren zich echter dat het op termijn 

van groot belang is dat de ‘status aparte’ tijdelijk is en ook 

waar mogelijk weer snel wordt opgeheven. Anders kan dat 

in de staande organisatie een gevoel van ongelijkheid en 

meten twee maten teweegbrengen. Ook bestaat het risico 

dat je negatieve gevoelens of beelden voedt en zodoende 

tegenstanders kweekt in plaats van ambassadeurs. 

 • Het is belangrijk het inclusievermogen van je bedrijf te 

kennen en in te schatten. Dan kan je als bedrijf beter de 

grenzen inschatten van wat haalbaar is en een gericht 

plan maken om, waar nodig, dat inclusievermogen te 

vergroten. Dit punt was voor beide bedrijven in deze pilots 

nog pionieren. Gaandeweg werd duidelijk dat het, meer 

dan vooraf verondersteld was, nodig was te blijven werken 

aan de inclusiebereidheid en het inclusievermogen van de 

organisatie. 

 • Het bedrijf, c.q. de ontvangende omgeving moet balans 

vinden in het top-down en bottom-up beïnvloeden van 

de inclusiebereidheid en het inclusievermogen. Anders 

gezegd: ‘pushen’ en het van onderaf laten ontstaan (vanuit 

de intrinsieke motivatie van je medewerkers). Hoe je 

omgaat met een lage of juist hoge inclusiebereidheid en 

hoe je het inclusievermogen wilt beïnvloeden, hangt af 

van de sturingsfilosofie van je organisatie. Bij Liander 

hebben we gezien dat het bedrijf uitgaat van de goede wil 

van hun medewerkers en daar ook aan appelleert in deze 

pilots. Dat heeft ook gewerkt. Teamleiders pakten hun rol 

op, veel collega’s waren bereidwillig en collega’s meldden 

zich aan als buddy’s. Daarbij kan er wel als adder onder 

het gras zitten dat medewerkers schijnbaar vrijwillig hun 

medewerking geven, maar het toch voelen als van bovenaf 

opgelegd. Als je dan de medewerker overvraagt of te weinig 

faciliteert, kan de bereidwilligheid omslaan in weerstand. 

 • Een ander aandachtspunt is dat medewerkers zich ‘politiek 

correct’ gedragen, maar intussen niet het achterste van 

hun tong laten zien. Het risico daarvan is dat op een later 

moment medewerkers alsnog hun eigen voorkeuren laten 

gelden. Sturen op inclusie lijkt op basis van deze pilots nodig 

en soms ook noodzakelijk. Maar je wilt tegelijkertijd niet 

dat sturing van bovenaf ten koste gaat van de wel degelijk 

bestaande motivatie onder de teamleiders en medewerkers. 

Een vergelijkbare redenering kan je volgen voor het al dan 

niet aanpassen van kritische prestatie-indicatoren. Waarom 

zou je formaliseren wat ook vanzelf ontstaat, bijvoorbeeld 

doordat mensen uit zichzelf bereid zijn een stap harder te 

lopen. Het gedrag dat natuurlijk ontstaat kan waardevoller 

zijn dan gedrag dat je oproept met prikkels. 

 • Een aanbeveling is het goed blijven volgen van nieuw 

ingestroomde statushouders. Bijvoorbeeld door, zeker 

in de beginfase, regelmatig even te gaan zitten met de 

statushouder en de teamleider, en dat mogelijk in een lagere 

frequentie ook over een langere periode voort te zetten. Zo 

houd je de vinger aan de pols en hoor je het eerder als zaken 

niet lekker gaan en kan je daar vroeg bij zijn. 

De samenwerking 

Wat gaat er goed?

Er is een solide samenwerkingsconstruct rond het rekruteren 

en opleiden van statushouders opgetrokken, waarin belangen 

zijn gebundeld, en expertises effectief naast elkaar worden 

ingezet. Het is wel zo dat dat schuivende panelen zijn. De rol 

van gemeenten wordt sterker als gevolg van de nieuwe wet. Het 

UAF heeft nu een rol ingevuld, waarvan nog niet zeker is of ze 

die, bij verdere opschaling, willen en kunnen blijven spelen. 

Een speler met potentie die nu nog weinig zichtbaar is het 

O&O fonds. O&O fondsen houden zich bezig met Opleiden en 

voldoende opgeleide mensen voor de sector. 

Wat kan er beter?

Bij opschaling zouden de O&O fondsen mogelijk actiever 

betrokken kunnen worden en een grotere rol kunnen spelen. 

Wellicht kunnen ook arbeidsmarktregio’s een rol spelen 

waar het gaat om het hanteerbaar maken van de diversiteit 

tussen gemeenten door afstemming of samenwerking 

tussen de verschillende werkgeversservicepunten en 

arbeidsmarktregio’s. Bijkomend voordeel zou dan zijn dat ook 

op bovenregionale schaal afspraken gemaakt kunnen worden 

over proefplaatsingen, inzet van loonkostensubsidie, etc. 
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Heldere rolverdeling: wat verwachten partijen van elkaar? Is dat 

helder voor iedereen? Wat kunnen de statushouders van wie 

verwachten. Bij wie kunnen ze in de verschillende fasen van 

het traject aankloppen. De Liander-monteurs zitten in de BVP 

bij aannemers op grote afstand van de bedrijven. Ze kunnen 

een appel doen op de gemeente, het UAF, Temphory, Liander, 

maar het was voor hen niet altijd duidelijk bij wie ze konden 

aankloppen.  

Het voortraject 

Een goede schakeling tussen het voortraject dat bij gemeenten 

plaatsvindt en vervolgtrajecten die bij bedrijven plaatsvinden 

vormen bij opschaling een belangrijke succesfactor. 

Bedrijven en gemeenten kunnen elkaar niet gemakkelijk 

vinden. Het UAF is daarbij als tussenschakel in deze fase 

nog onmisbaar gebleken, hoewel niet alle gemeenten in 

Nederland samenwerken met het UAF. Voor de toekomst is 

het optimaliseren van die schakeling en het zorgen voor goede 

uitwisseling van informatie over de vraag- en aanbodkant 

van groot belang. Het is zaak om daarbij aan te sluiten bij de 

versterkte rol die gemeenten met de nieuwe wet inburgering 

gaan krijgen. 

6.3 Doorkijk naar de toekomst 
Wat kunnen de bevindingen uit dit onderzoek betekenen voor 

de toekomst. 

Het intensiever bevissen van de ‘nieuwe vijver’ van statushouders 

heeft consequenties voor de achterliggende businesscases van 

bedrijven, gemeenten en het Rijk. 

Waarschijnlijk zullen aanzienlijk meer werkgevers die te maken 

hebben met tekortberoepen het voorbeeld van Liander en Stedin 

volgen, door ook te gaan werven onder statushouders. Het 

gevolg daarvan is dat de spoeling per werkgever dunner wordt. 

Waar de beide bedrijven, in samenwerking met de gemeenten 

en het UAF, de beste kandidaten konden selecteren, zullen in 

de situatie dat er meer bedrijven op zoek zijn naar geschikte 

kandidaten de selectie-eisen misschien omlaag moeten. Of 

bedrijven zullen meer moeite moeten doen om genoeg geschikte 

kandidaten te vinden. En dat heeft vervolgens consequenties 

voor de opleidingstrajecten en voor de begeleiding. Dat heeft 

vervolgens dan ook consequenties voor de businesscase van de 

bedrijven en de businesscase van de betrokken partners. 

De onderliggende samenwerkingsafspraken tussen de betrokken 

partijen komen in beweging en zullen mogelijk herijkt gaan 

worden 

Er zijn een aantal redenen dat de onderliggende afspraken in 

beweging zullen komen. 

Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat 

bedrijven in deze opleidingstrajecten relatief veel investeren. 

Daar staat voor hen ook het profijt tegenover wat ze op 

de langere termijn hebben van hun nieuwe medewerkers. 

Gemeenten investeren ook door tijdelijk de uitkering door 

te betalen, al zitten gemeenten daarbij niet allemaal op één 

lijn. De businesscase is vanwege de grote kans op duurzame 

plaatsing van mensen die anders misschien hun uitkering 

zouden behouden voor gemeenten zeer positief. Het geldt 

ook in de huidige context dat zelfs goed gekwalificeerde en 

gemotiveerde statushouders in Nederland nog heel moeilijk 

duurzaam aan het werk komen. Gemeenten verbinden aan het 

tijdelijk doorbetalen van de uitkering van hun kant doorgaans 

nu geen selectie-eisen. Ook dit is lokaal beleid, dus dit kan wel 

per gemeente verschillen. 

Gemeenten stellen wel eisen waar het gaat om het verstrekken 

van andere soorten van bijdragen, zoals bijvoorbeeld het 

verstrekken van loonkostensubsidie voor een langere periode. 

Dan richten gemeenten hun financiële bijdrage op de groep met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, die vaak ook een verminderde 

productiviteit heeft. Zou de arbeidsmarktpositie van 

statushouders sterk gaan verbeteren, dan zouden gemeenten 

ook hier vergelijkbare eisen kunnen gaan stellen. Dat zou dan 

wel de businesscase van bedrijven zodanig veranderen dat die 

waarschijnlijk hogere eisen gaan stellen aan cofinanciering. 

Voor de betrokken roc’s in deze opleidingstrajecten gold 

dat zij in een BBL-constructie goed in staat blijken om hun 

aandeel in de opleidingstrajecten op maat te snijden. Om 

dat kostendekkend te krijgen, hebben de roc’s voor dat op 

maat snijden wel een extra bijdrage van de bedrijven nodig. 

In deze trajecten ging het om roc’s die al een langdurige 

ervaring hebben met dit soort trajecten en die ook met de 

beide bedrijven al een langdurige samenwerkingsrelatie 

hadden opgebouwd. Als dit soort trajecten voor statushouders 

in Nederland sterk uitgebreid gaan worden, is het dus nodig 

dat alle roc’s in staat zijn dit soort maatwerk te leveren aan 

bedrijven. 



Evaluatie pilots voor statushouders bij Liander en Stedin 61

Kijkend naar de beide opleidingstrajecten blijkt dat hierin de 

samenwerking tussen de overheid, de bedrijven, het onderwijs 

en de maatschappelijke partner van groot belang is en dat zal 

ook in de toekomst ongetwijfeld zo blijven. Die samenwerking 

zal uiteindelijk verder gaan dan alleen arbeidsparticipatie. We 

onderschrijven daarbij de aanbeveling uit de publicatie Werken 

aan waarde ( Dr. Josje Dikkers en dr. Leendert de Bell, 2020) 

dat het voor een effectieve en duurzame integratie niet alleen 

van belang is om alle initiatieven binnen het ecosysteem 

duidelijk in kaart te hebben, maar ook om de samenhang en 

gelaagdheid beter zichtbaar te maken en waar nodig initiatieven 

met elkaar te verbinden. In een gezond ecosysteem worden niet 

alleen informatie, kennis en ervaring gedeeld, maar tevens de 

onderling afhankelijke actoren en factoren, zo georganiseerd en 

gecoördineerd dat ze elkaar versterken.
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 mede  werkers 
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