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Motie Asielzoekers versneld aan het werk 
 
De gemeenteraad van Doetinchem, bijeen op 2 maart 2023, 
 
constaterende dat: 
 

- asielzoekers op dit moment pas zes maanden na de start van hun asielprocedure 
mogen beginnen met werken; 

- de wachttijden bij de IND ervoor zorgen dat een asielprocedure soms pas na een half 
jaar start, waardoor het nog langer duurt voor ze mogen beginnen met werken, 

- zij na deze periode, totdat ze een verblijfsvergunning krijgen, alleen kunnen werken 
met een tewerkstellingsvergunning (TWV); 

- deze TWV een document is dat afgegeven wordt door het UWV aan de werkgever 
van de asielzoeker en dat de asielzoeker met deze TWV gedurende maximaal 24 
weken per jaar en onder bepaalde voorwaarden mag werken; 

- asielzoekers die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, zoals Oekraïners, 
geen TWV nodig hebben en daardoor direct aan het werk kunnen en deel kunnen 
nemen aan de samenleving; 
 

overwegende dat: 
 
- er veel behoefte is aan werknemers in veel sectoren, zoals de zorg, bouw en horeca; 
- iedereen die wil een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economie; 
- mensen die snel de taal leren en aan de slag gaan, een betere start maken; 
- mensen die actief zijn, daar duidelijk baat bij hebben;  ze sneller de Nederlandse taal 

leren en minder psychische problemen hebben en hun maatschappelijke  en 
arbeidsparticipatie beter verlopen; 

- er een enorm verschil ontstaat tussen asielzoekers, waarbij de ene groep kan integreren 
en deel kan nemen aan de samenleving en de andere groep lange tijd in de wachtstand 
staat met alle gevolgen van dien; 

- asielzoekers uit landen die niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen ook 
sneller aan het werk moeten kunnen, zonder teveel administratieve hinder; 

- de gemeente Doetinchem hierbij kan helpen en initiatiefnemer en voorloper mag zijn. 

 

 

roept het college op: 



- om in VNG-verband te lobbyen bij het rijk om het makkelijker te maken voor asielzoekers 
om snel aan het werk te gaan; 

- te onderzoeken of het mogelijk is om in Doetinchem een experiment uit te werken 
waarbij asielzoekers snel kunnen instromen in de arbeidsmarkt; 

- dit in Doetinchem verder uit te werken met relevante partijen zoals Vluchtelingenwerk 
en COA; 

- voor dit onderzoek geld vrij te maken binnen het budget van de Wet Inburgering ; 
- hierover de raad uiterlijk voor het zomerreces een terugkoppeling te geven. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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