
Programma symposium, woensdag 23 mei 2018 

Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders 

Maakt het uit wie waar terechtkomt? 
 
Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen is de 
afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit symposium gaat over de vraag hoe de 
keuze voor in welke regio iemand wordt geplaatst de arbeidsmarktprestaties van 
deze groep kan verbeteren. Op dezelfde dag wordt ook het onderzoek 
‘Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders’ van het CPB 
gepubliceerd.  
 
Wouter Vermeulen presenteert het onderzoek, dat nieuwe inzichten biedt over 
de effecten van de keuze van de regio voor de arbeidsmarktintegratie. De vraag 
hoe beleid vergunninghouders met deze informatie sneller aan het werk kan 
helpen komt ook aan bod.  
 
Dominik Hangartner presenteert een innovatieve manier om vergunninghouders 
aan regio’s te koppelen met behulp van big data technieken. In een onlangs in 
Science gepubliceerd artikel laat hij zien dat dit de arbeidsmarktintegratie 
aanzienlijk kan versnellen. Op dit moment werken de auteurs mee aan een pilot 
in Zwitserland.  
 
Janet Helder reageert vanuit de ervaringen met ‘kansrijk koppelen’ die het COA in de afgelopen jaren in de praktijk heeft 
opgedaan. Sinds 2016 voert het COA screeningsgesprekken en plaatst vergunninghouders op basis hiervan zoveel mogelijk in 
voor hen gunstige regio’s.  
 
Sprekers 
Wouter Vermeulen is programmaleider Decentrale overheden bij het CPB en verbonden aan het Spatial Economics Research 
Centre, London School of Economics.  
 
Dominik Hangartner is universitair hoofddocent publiek beleid aan ETH Zurich en de London School of Economics. Daarnaast 
is hij adjunct-directeur van het Immigration Policy Lab, met afdelingen aan Stanford University en ETH Zurich.  
 
Janet Helder is portefeuillehouder Uitvoering in het bestuur van het COA. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van de 
stichting Tussenvoorziening in Utrecht. Hiervoor was ze adjunct-directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Financiën. 
 
Programma 
13.30 Ontvangst  
14.00 Presentaties door Wouter Vermeulen, Dominik Hangartner en Janet Helder 
 Vragen en discussie 
15.30 Gelegenheid om informeel na te praten 
 
Locatie 
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij Jeannette Verbruggen, J.L.Verbruggen@cpb.nl (06 11587064). 
Journalisten kunnen zich aanmelden bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl (06 21560776). 
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