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1.

Inleiding

Het is voor vluchtelingen vaak lastig om werk te vinden in Nederland. Dit terwijl opleiding en werk
juist bij uitstek manieren zijn om écht te kunnen integreren. Bovendien hoeft een vluchteling met
een baan geen beroep op de bijstand te doen. Gemeenten zetten zich er dan ook voor in om
vluchtelingen zo snel mogelijk richting opleiding en werk te begeleiden. Divosa ondersteunt
gemeenten hierbij met het project Screening en matching vergunninghouders.
Divosa voert het project Screening en matching vergunninghouders sinds 15 juli 2016 uit. Divosa doet
dit samen met COA, VNG en ministeries van SZW, VenJ en OCW. Het project vloeit voort uit de
taskforce werk & integratie vluchtelingen: een platform van organisaties dat zich gezamenlijk inzet
voor de integratie en participatie van vluchtelingen.
Doel van het project Screening en matching vergunninghouders, is vluchtelingen betere kansen op
werk en opleiding te bieden. Zo vraagt COA al bij het huisvestingsgesprek óók informatie op over
arbeidsverleden, opleiding en vaardigheden van vluchtelingen. Zo kunnen zij slimmer aan gemeenten
worden gekoppeld waar hun kansen op werk groter zijn. Al vanaf de eerste dag dat vluchtelingen een
verblijfsvergunning krijgen worden integratie- en participatietrajecten ingezet. Ook na huisvesting
lopen deze trajecten door zodat het voor vluchtelingen gemakkelijker wordt om een opleiding of
werk te vinden. Door vergunninghouders meer perspectief op werk of opleiding te bieden is de
verwachting dat de druk op de bijstand afneemt.
Voor de uitvoering van het project werkt Divosa met 35 regiocoördinatoren, die vanuit de
centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, twee dagen per week voor het project aan de slag
gaan. Ze stimuleren gemeenten om trajecten te starten met vergunninghouders. Het project loopt in
eerste instantie tot 31 december 2017.
Dit regioplan is het actieplan, binnen het project Screening en matching, voor arbeidsmarktregio
Noordoost Brabant. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners binnen de
arbeidsmarktregio.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een globaal inzicht in het verloop van de asielprocedure en de taakstelling
vergunninghouders voor arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
landelijke kaders en adviezen met betrekking tot efficiënte integratie en participatie.
In hoofdstuk 4 worden de kaders van het project screening & matching statushouders aangegeven en
de regio Noordoost Brabant kort beschreven. Wie vervolgens direct naar de acties wil, kan in
hoofdstuk 5 vinden wat er vanuit dit project aan activiteiten gaat lopen in de periode tot eind 2017.
In hoofdstuk 6 tenslotte is een korte samenvatting van het regioplan opgenomen.
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2.

Van asielzoeker naar vergunninghouder, van COA naar gemeente

Een asielzoeker die Nederland binnenkomt moet zich melden bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie,
Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De AVIM bevindt zich op het aanmeldcentrum in Ter Apel. De
AVIM registreert de persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit. Ook neemt
de AVIM vingerafdrukken af bij alle nieuwkomers.
Na de registratie gaat de asielzoeker naar het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA). Ook dit is in Ter Apel. Bij grote drukte kan dat ook ergens anders zijn. Op het
aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Met de IND volgt een gesprek om
zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen.
Na de aanmelding bepaalt de IND welke procedure van toepassing is. In sommige gevallen geldt er
een snellere procedure.
De IND bekijkt ook of iemand al in een ander land is geregistreerd. Een asielzoeker moet namelijk zijn
procedure doorlopen in het land waar hij het eerst is geregistreerd. Dit is volgens afspraken in de
Europese Unie (EU). Dit is de zogenaamde Dublin verordening.
Rust- en voorbereidingstijd
De asielzoeker krijgt onderdak. Dit regelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast
krijgt hij hulp van een advocaat en wordt hij medisch onderzocht. Ook plant de IND de
asielprocedure in. Om bij te komen van zijn reis, krijgt een asielzoeker minstens 6 dagen de tijd.
Daarna start pas de echte asielprocedure.
De asielzoeker doorloopt bij de IND de algemene asielprocedure. Deze procedure duurt in de regel
maximaal 8 dagen. Hierin doet de asielzoeker zijn verhaal en beoordeelt de IND zijn aanvraag.
Verlengde asielprocedure
Soms kan de beoordeling niet binnen 8 dagen, omdat er meer tijd nodig is voor onderzoek. De
asielzoeker komt dan in de verlengde asielprocedure.
Een asielzoeker hoort binnen 6 maanden van de IND of hij een verblijfsvergunning krijgt. De IND kan
deze termijn nog 9 maanden verlengen. Bijvoorbeeld bij grote drukte of als er meer onderzoek nodig
is. In overleg met zijn advocaat kan de asielzoeker tegen deze beslissing in beroep gaan.
Er bestaat ook een snellere asielprocedure, welke doorlopen wordt als:
- een andere lidstaat van de EU verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag;
- de asielzoeker al bescherming in een andere lidstaat heeft gevonden;
- de asielzoeker uit een veilig land komt.
Krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning? Dan is dat eerst een tijdelijke vergunning die 5 jaar
geldig is. Op dat moment krijgt hij verschillende rechten en plichten. Zo heeft hij recht op huisvesting
en moet hij een inburgeringsexamen afleggen.
Na 5 jaar bekijkt de IND of een asielzoeker nog steeds bescherming nodig heeft. En of hij het
inburgeringsexamen met succes heeft afgelegd. Is dat het geval? Dan krijgt de asielzoeker een
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verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij mag dan de rest van zijn leven in Nederland blijven
wonen. Maar als hij een ernstig misdrijf pleegt, kan de vergunning weer worden ingetrokken.
In bijlage I staat de asielprocedure stap voor stap weergegeven.
2.1
Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen ('vergunninghouders') verhuizen naar
eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten. Elk half
jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten
vergunninghouders. Deze taakstelling is gebaseerd op het inwonersaantal van de gemeente.
De taakstelling voor 2016 bedroeg landelijk 24.998 vergunninghouders. Hiervan zijn er 1540
toegewezen aan de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. De taakstelling voor de eerste helft van
2017 is landelijk vastgesteld op 13.000. De prognose voor de 2de helft van 2017 is 19.000. Voor
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant betekent dit 1144 nieuwe vergunninghouders in 2017.
In onderstaande tabel is de opgave per gemeente binnen Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant
weergegeven.
Prognose
Taakstelling
Taakstelling 2de Taakstelling
Taakstelling
taakstelling 2de
1ste helft 2016 helft 2016
totaal 2016
1ste helft 2017 helft 2017
Gemeente
Bernheze
35
41
76
23
Boekel
12
14
26
8
Boxmeer
34
39
73
22
Boxtel
36
42
78
23
Cuijk
29
34
63
19
Grave
16
18
34
10
Haaren
16
19
35
11
s-Hertogenbosch
178
204
382
115
Landerd
18
21
39
12
Meierijstad
61
Mill en Sint Hubert
13
15
28
9
Oss
106
122
228
68
Schijndel
28
32
60
Sint Anthonis
14
16
30
9
Sint-Michielsgestel
34
39
73
22
Sint Oedenrode
22
25
47
Uden
49
56
105
32
Veghel
45
52
97
Vught
31
35
66
20
Totaal
716
824
1540
464

Prognose
taakstelling
totaal 2017
34
11
32
34
28
15
15
169
17
90
12
101
13
32
46
29
680

57
19
54
57
47
25
26
284
29
151
21
169
0
22
54
0
78
0
49
1144

2.2
Spreiding over AZC’s
Tot het moment dat er voor de vergunninghouder een woning beschikbaar is binnen de gekoppelde
gemeente, verblijft de vergunninghouder in een AZC. De vergunninghouder wordt bij voorkeur in een
AZC geplaatst dichtbij de gekoppelde gemeente. Hierdoor is het mogelijk vroegtijdig, vanaf het
moment dat de vergunninghouder is gekoppeld aan een gemeente, al activiteiten gericht op
integratie en participatie in te zetten vanuit de gemeente.
Op dit moment zijn er binnen de grenzen van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant 3 AZC’s, dit
betreft Overloon, Grave en Oss. Naar verwachting zal AZC Oss in april 2017 sluiten.
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Onderstaande tabel geeft de verdeling aan t.a.v. de AZC’s waar de vergunninghouders vandaan
komen die gekoppeld zijn aan arbeidsmarktregio Noordoost Brabant, en het deel dat direct in een
gemeente wordt ingeplaatst (cijfers COA, gemiddelden over periode november 2012 tot januari
2017).
AZC / directe inplaatsing
Grave
Overloon
Direct in gemeente ingeplaatst
Eindhoven
Gilze en Rijen
Oisterwijk
Budel
Oss
Overig
Totaal

Percentage
32%
17%
16%
10%
8%
5%
4%
2%
6%
100%
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3.

Kaders integratie en participatie vergunninghouders

Ingegeven door de hoge instroom van vluchtelingen, heeft minister Asscher in oktober 2015, middels
een kamerbrief, een aantal wijzigingen in het beleid aangekondigd. In het bestuursakkoord
“Verhoogde Asielinstroom” van 27 november 2015 zijn afspraken gemaakt over versnelling en
vervroeging van de integratie en participatie van vluchtelingen. Sneller aan het werk en een betere
participatie van deze toenemende groep nieuwe Nederlanders zijn de kernwoorden.
De bevindingen uit het WRR-rapport ‘geen tijd te verliezen’ hebben hieraan ten grondslag gelegen.
3.1
Rapport WRR ‘geen tijd te verliezen’
Het rapport van de WRR geeft aan dat Nederland voor de uitdaging staat om de groeiende groep
vergunninghouders zo snel mogelijk te geleiden naar een plaats in de samenleving. Een analyse van
het recente verleden geeft daarvoor twee belangrijke redenen:
1. de gebrekkige participatie van vergunninghouders op de arbeidsmarkt;
2. het feit dat velen van hen voor langere tijd in Nederland zullen verblijven.
Deze analyse wijst ook uit dat vooral in de eerste periode van het verblijf in Nederland de
arbeidsparticipatie heel laag is. Hier valt dus winst te boeken. Daarom moet integratie vanaf het
begin van de asielprocedure een centrale plaats innemen. Dat betekent:
-

Een secure en snelle asielprocedure waarin meer aandacht is voor het arbeidspotentieel van
vergunninghouders en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt
Een aanpak waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het krijgen van
huisvesting en het vinden van werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment plaatsvinden.

Vergunninghouders kunnen zo sneller op eigen benen staan en een bijdrage leveren aan de
Nederlandse samenleving, wat weer bevorderlijk is voor het maatschappelijke draagvlak.
Ten aanzien van de integratie van vergunninghouders geeft het WRR-rapport zeven adviezen:
1. benut de tijd in de noodopvang/azc;
2. bespoedig het huisvestingsproces van vergunninghouders;
3. kies een parallelle aanpak;
4. screen regelmatig de bijstandsdata;
5. stimuleer het behalen van een Nederlands diploma;
6. houd rekening met beschikbaarheid van werk;
7. breng relevante partijen bij elkaar.
3.2
Rapport SER
Bovenstaand rapport heeft inmiddels een vervolg gehad in een rapport van de SER (nieuwe wegen
naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen, december 2016). Op basis van
de inzichten die de uiteenlopende praktijkvoorbeelden in de opvang en ondersteuning van
vergunninghouders bieden, vraagt de SER aandacht voor verschillende thema’s waarvan gebleken is
dat deze kunnen bijdragen aan een meer voortvarende integratie van vergunninghouders.
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1. Meer inzet op een snelle uitplaatsing na statusverlening
De periode vanaf aankomst in Nederland tot aan het verkrijgen van huisvesting in een gemeente
is nog altijd aanzienlijk. Daarmee moeten vergunninghouders lang wachten op het moment dat
zij serieus met het opbouwen van een bestaan in Nederland kunnen beginnen. Dit is vooral
nadelig voor groepen die op grond van hun herkomst een grote kans maken op het verkrijgen
van een voorlopige verblijfsvergunning.
2. Meer aandacht voor regie en afstemming op regionaal niveau
Toch verloopt ook na vestiging in een gemeente het integratieproces van vergunninghouders
allerminst voortvarend. Gebleken is dat er binnen het beschikbare ondersteuningsaanbod –
zowel ten aanzien van taal, onderwijs, werk als andere vormen van ondersteuning – op lokaal en
regionaal niveau nog onvoldoende regie wordt gevoerd om gezamenlijk bij te dragen aan de
integratie van vergunninghouders. Geconstateerde tekorten hebben betrekking op een gebrek
aan afstemming, onvoldoende informatie-uitwisseling en het ontbreken van een goede
overdracht. Dit alles belemmert de totstandkoming van vroeg ingezette en aaneengesloten
integratieroutes. In dit verband vormt ook de individuele plicht om in te burgeren een barrière
voor het vroegtijdig inzetten van meer geïntegreerde trajecten, met aandacht voor zowel taal,
werk als onderwijs. Van een versnelde en parallelle aanpak is dan ook nog lang niet altijd sprake.
3. Bemiddeling en voordracht van vergunninghouders vraagt om meer kennis en aandacht
Op basis van huidige registraties in het kader van arbeidstoeleiding en bemiddeling is het moeilijk
om een accuraat beeld van de mogelijkheden en directe inzetbaarheid van vergunninghouders te
geven. Deels heeft dit te maken met de onbekendheid over hun opleidingsachtergrond en
arbeidservaring. Deels ook bieden de huidige digitale informatiesystemen onvoldoende inzicht in
de mogelijkheden van zowel vraag (geschikte banen, bereidwillige werkgevers) als aanbod
(directe inzetbaarheid van vergunninghouders). Het is van groot belang dat dit punt in de
uitvoering veel meer prioriteit van de overheid krijgt. Toch gaat het niet om verbeterde
registraties alléén. Gebleken is dat een succesvolle en duurzame koppeling van werkzoekende
vergunninghouders en werkgevers vooral gebaat is bij een meer uitgebreide en persoonlijke
dienstverlening.
4. Zet in op gerichte ondersteuning van werkgevers
Veruit de meeste vergunninghouders hebben op de korte termijn geen direct perspectief op
werk. Deze groep moet dan ook niet worden gezien als een snelle oplossing voor tekorten op de
arbeidsmarkt. Wel kunnen diverse mogelijkheden van werkervaring (stages,
werkervaringsplaatsen, etc.) als een opstapje dienen op weg naar werk. In de praktijk gebeurt dit
echter op zeer beperkte schaal. Welke knelpunten hier spelen, is niet helemaal duidelijk.
Omgekeerd weten we dat werkgevers die vergunninghouders op deze manier wél in dienst
nemen, zich vaak gesteund weten door betrokkenheid van andere partijen, waaronder
gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De raad meent dat de
mogelijkheden om vergunninghouders in dienst te nemen verder verkend dienen te worden, met
aandacht voor zowel de wensen vanuit werkgevers en werknemers, het voorkomen van
onwenselijke situaties op de arbeidsmarkt als de mogelijkheden van de vergunninghouders zelf.
Het zou daarbij behulpzaam zijn als er een inventarisatie komt - bij gemeenten, publieke
instellingen en bedrijven - van snel op te lossen administratieve lasten.
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5. Aandacht voor vergunninghouders én andere groepen
De discussie over voldoende draagvlak voor bijzondere maatregelen ten behoeve van bepaalde
doelgroepen zien we ook terug bij de groep van vergunninghouders. Er is begrip voor het feit dat
deze migranten met specifieke problemen kampen – onder andere in termen van taal en
gezondheid – en dat hiervoor passende maatregelen noodzakelijk zijn. De SER vindt het dan ook
belangrijk om zo snel als mogelijk taalonderwijs in te zetten en om de gezondheidsproblemen
van deze asielmigranten vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen. Tegelijkertijd zijn ook
andere groepen gebaat bij meer op maat gerichte ondersteuning ten behoeve van een grotere
maatschappelijke participatie. Wat opvalt bij veel recente initiatieven is dat er met deze balans
rekening wordt gehouden. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de inspanningen gericht op
laaggeletterdheid, de werkwijzen van enkele werkgeversservicepunten en het gevoerde beleid
gericht op participatie in enkele gemeenten. De SER acht deze aanpak van groot belang, niet
alleen om voldoende steun en draagvlak voor specifieke maatregelen uit de samenleving te
verkrijgen, maar ook om nieuwe en innovatieve werkwijzen breder in te kunnen zetten.
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4.

Project screening & matching vergunninghouders

4.1
Screening & matching vergunninghouders
Het project screening & matching vergunninghouders van Divosa, haakt aan bij een aantal
bevindingen uit de rapporten van de WRR en SER. Het project bestaat uit twee onderdelen, kansrijke
koppeling en participatie en integratie vanaf dag 1 na vergunningverlening.
4.1.1 Kansrijke koppeling
Het doel van kansrijke koppeling is vergunninghouders te koppelen aan de regio met de beste kans
op werk of opleiding.
Nadat het asielverzoek wordt ingewilligd, wordt er een huisvestingsgesprek gevoerd met de
vergunninghouder. In dit gesprek wordt onder meer aandacht besteed aan de werkervaring die de
vergunninghouder tot op dat moment heeft opgedaan, de opleiding(en) die hij heeft gehad, en zijn
ambitie ten aanzien van werk in Nederland. Deze informatie wordt meegenomen in de koppeling van
de vergunninghouder aan een arbeidsmarktregio.
De koppeling aan de arbeidsmarktregio komt tot stand op basis van harde en zachte
plaatsingscriteria. Harde plaatsingscriteria zijn: eerstegraads familie, sociaal-medisch advies en
arbeidscontract of inschrijving bij een onderwijsinstelling. Vervolgens wordt naar de zachte
plaatsingscriteria gekeken: de kans op onderwijs of werk en het sociaal netwerk.
Het regionaal plaatsingsadvies komt tot stand op basis van gegevens van UWV en S-BB. Divosa
faciliteert en ondersteunt COA hierbij. In de praktijk blijkt de inbreng van gemeenten hierbij klein,
vooral het COA is hierin aan zet. Gezien de geringe invloed van gemeenten / arbeidsmarktregio op dit
onderdeel, worden hier binnen dit regioplan geen verdere acties op uitgezet.
4.1.2 Participatie en integratie vanaf dag 1 (na vergunningverlening)
Het tweede doel is participatie en integratie vanaf dag 1 na vergunningverlening waarbij de tijd die
vergunninghouders in het AZC doorbrengen wordt benut voor integratie en participatietrajecten die
doorlopen na huisvesting in een gemeente en als doel hebben om deelname aan onderwijs of
arbeidsmarkt te versnellen.
Voor een goede invulling van dit onderdeel is een optimale samenwerking tussen COA,
arbeidsmarktregio’s en gemeenten vereist. Dit geldt overigens ook voor de lokale en regionale
ketenpartners die op gemeentelijk niveau een belangrijke rol spelen.
4.2
Schets arbeidsmarktregio Noordoost Brabant - AgriFood Capital
Binnen AgriFood Capital Werkt! werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan goede
scholing en passende banen voor alle inwoners van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Het
project “Screening en matching” is dan ook aangehaakt bij AgriFood Capital Werkt! De
Werkgeversservicepunten vallen hier ook onder, hetgeen de samenwerking vergemakkelijkt.
De regionale samenwerking binnen AgriFood Capital is schematisch weergegeven in onderstaand
figuur.
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De uitgangspunten, doelen, structuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze
samenwerking zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De leden van het Strategisch
Beraad AgriFood Capital Werkt! (zie voor samenstelling bijlage II) en alle portefeuillehouders
arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, waaronder alle gemeenten binnen de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (zie bijlage III) hebben deze samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.
De strategische agenda van AgriFood Capital Werkt! vormt de ‘People’ agenda van AgriFood
Capital. Arbeidsmarkt is topprioriteit binnen AgriFood Capital. Een goed functionerende
toekomstbestendige arbeidsmarkt is namelijk één van de belangrijkste voorwaarden om als regio
topregio in agrifood te worden. Zonder investeringen en resultaat in bijvoorbeeld talentontwikkeling,
flexibiliteit op de arbeidsmarkt en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lukt dat
niet. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg (POHO) Arbeidsmarkt is een vierde POHO geworden
in de bestuurlijke regionale samenwerking.
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Het project “Screening & matching vergunninghouders” is ondergebracht bij WSP Noordoost
Brabant. Het WSP is een belangrijke partij als het gaat om bemiddeling van vergunninghouders. Het
WSP is partner van AgriFood Capital Werkt!. Het regioplan is voorgelegd aan het POHO Arbeidsmarkt
en de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf (bijlage IV), door beide gremia is het regioplan goedgekeurd.
4.3
Rol Divosa
Er is vanuit het project Screening & matching vergunninghouders ruimte om, binnen de algemene
doelstellingen, te bepalen op welke activiteiten de regiocoördinator zich richt. In dit plan worden
integraal de Divosa-activiteiten meegenomen. Het plan wordt via de projectorganisatie bij Divosa ter
verantwoording bij het Ministerie van SZW ingediend. Voor de uitvoering van het regioplan is voor de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant voor twee dagen per week, van 1 november 2016 tot en met
31 december 2017, een projectcoördinator benoemd vanuit de centrumgemeente, onder de titel
Coördinator Kansrijke koppeling.
De coördinator legt verantwoording af aan de coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf,
Inge Willems.
4.4
Rol Coördinator Kansrijke koppeling
De rol van de coördinator kansrijke koppeling is faciliterend en verbindend van aard. De coördinator
gaat zelf niet aan de slag met vergunninghouders, dan wel zelf traject-inhoudelijke activiteiten
uitvoeren.
De coördinator geeft leiding aan het project “Screening & matching vergunninghouders” voor de
arbeidsmarktregio. Vanuit deze rol faciliteert en ondersteunt hij bij de uitvoering van de
geformuleerde acties binnen het regioplan. De coördinator fungeren als vraagbaak m.b.t. knelpunten
op het gebied van integratie en participatie van vergunninghouders.
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Daarnaast zorgt de coördinator voor de projectverantwoording en terugkoppeling naar Divosa.
4.5
Huidige situatie participatie en integratie vergunninghouders Noordoost Brabant
In de eerste periode van het project, van november 2016 tot februari 2017, is de huidige situatie van
participatie en integratie van vergunninghouders geïnventariseerd. Daartoe heeft de coördinator
kansrijke koppeling gesproken met gemeenten, COA, opleiders en andere ketenpartners (zie bijlage
V).
Uit deze gesprekken blijkt dat gemeenten dit proces op verschillende manieren uitvoeren en
faciliteren. Er zijn verschillende gemeenten die dit gezamenlijk oppakken (bijvoorbeeld Sint
Michielsgestel en Boxtel), daarnaast zijn er ook gemeenten die dit alleen oppakken. De betrokken
ketenpartners verschillen per gemeente. Alle gemeenten hebben een vorm van voorschakeltrajecten
en / of activering, die ze zelf uitvoeren of uitbesteden aan een SW-bedrijf of derden. Gezien deze
voorschakeltrajecten overal draaien, is hier binnen dit regioplan niet in voorzien.
De knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen en wensen die ze hebben, blijken grotendeels
overeen te komen, de meest genoemde zijn:
- De profielen van de vergunninghouders die gekoppeld zijn aan de gemeente zijn vaak niet
volledig en komen niet of laat bij de personen binnen de gemeente terecht.
- Vergunninghouders zijn gebaat bij een intensiever traject in het AZC.
- Goede afstemming tussen inburgering en participatie ontbreekt als gevolg van het
privatiseren van de inburgering.
- De kans op betaald werk voor vergunninghouders moet worden vergroot.
- Kennis delen en uitwisselen van good-practices.
Donderdag 9 februari zijn deze wensen verder uitgediept tijdens de bijeenkomst “Versnelling
arbeidstoeleiding vergunninghouders” te Veghel. Bij deze bijeenkomst waren circa 50 deelnemers
(zie bijlage VI) aanwezig van gemeenten, COA, ROC’s en overige ketenpartners. Hierbij zijn goodpractices uitgewisseld en is ingegaan op de knelpunten. In 3 groepen is specifiek gefocust op
bemiddeling en beeldvorming, duale trajecten en afstemming van inburgering en participatie.
Onderstaande paragrafen geven een korte indicatie van de bevindingen uit deze groepen. De
uitgezette acties binnen het regioplan sluiten hierop aan.
4.5.1 Bemiddeling en beeldvorming
Bij bemiddeling komt naar voren dat het belangrijk is het tempo hoog te houden, maar hierin wel af
te stemmen op het persoonlijk proces van de vergunninghouder. Hierin wordt vanuit gemeenten
veelal ingezet op voorschakeltrajecten, waarbij het belangrijk is te werken aan beeldvorming t.a.v. de
arbeidsmarkt (realistische beroepen en werkcultuur). Inburgering vormt een belemmering om 40 uur
per week te gaan werken.
Daarnaast komt naar voren dat werkgevers moeten wennen aan deze nieuwe doelgroep van
vergunninghouders. Werkgevers binnen het MKB staan meer open dan de “grote” werkgevers.
Werkcultuur blijft aandacht vereisen, werkgevers staan vaak eerder open voor “Polen”, omdat zij
dichter bij de Nederlandse werkcultuur zitten. De inzet van een coach op de werkvloer blijkt positief
te werken, maar de slag naar een “echte baan” blijf lastig.
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4.5.2 Duale trajecten
De waarde van duale trajecten (combinatie van taal en vakopleiding) wordt onderschreven. Enerzijds
om jongeren van een goede startkwalificatie te voorzien, anderzijds is er behoefte aan een (korte)
vakopleiding of BBL-traject voor 27-plussers. Het succes hiervan wordt positief beïnvloed door
meerdere werkgevers hier vroegtijdig bij te betrekken. Hierbij moet vooral ingezet worden op kansberoepen, in Noordoost Brabant betreft dit de sectoren food, logistiek en techniek. Richting
potentiële vluchteling-studenten moet ingezet worden op imagoverbetering, deze sectoren worden
over het algemeen niet als “aantrekkelijk” gezien. In veel gevallen heeft dit te maken met de
beeldvorming die vergunninghouders baseren op hun land van herkomst.
Taal is een belangrijk element bij duale trajecten, hiervoor kunnen naast taaldocenten extra
vrijwilligers en coaches worden ingezet. Eén centraal punt waar vergunninghouders informatie
kunnen krijgen wordt gemist, dit maakt het ingewikkeld een dergelijk traject te starten.
4.5.3 Afstemming inburgering en participatie
Participatiewet en inburgeringswet botsen. Dit is een tijdelijk probleem van de wetgever waar
gemeenten nu inspringen. Uiteindelijk moet dit binnen de wetgeving opgelost worden. De
participatiewet moet hierin leidend zijn. Dus gemeentelijke regie vanaf koppeling of huisvesting.
Gemeente moet dan wel verantwoordelijk ook zijn voor de inburgering en niet alleen maar denken
vanuit Participatiewet in schadelastbeperking. Wanneer statushouders het inburgeringsexamen niet
halen hebben ze namelijk te dealen met een enorme schuld en kunnen ze niet naturaliseren. Dit
heeft dus ernstige consequenties voor de statushouders.
Hierbij moet niet uitgegaan worden van doelgroepenbeleid, maar van reguliere dienstverlening met
specifieke aanvullingen met name gelegen in taal, cultuur. Maatwerk blijft hierbij belangrijk, het
traject van inburgering en participatie moet afgestemd zijn op de individuele vergunninghouder. Op
deze manier kan versnelling van integratie en participatie worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld door
te koppelen aan vakopleiding en / of opgedane werkervaring. Werk kan zo ook bijdragen aan een
versnelling van de inburgering.
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5

Actieplan

De route naar participatie is voor elke vergunninghouder anders. In haar rapport “Geen tijd te
verliezen” gaat de WRR uit van 4 profielen.
1. Direct bemiddelbaar;
Er is een (kleine) groep vergunninghouders die gezien haar kwalificaties, werkervaring en / of
beheersing van het Engels direct kan instromen op de Nederlandse arbeidsmarkt.
2. Met mbo / hbo / wo opleiding bemiddelbaar;
Er is een groep vergunninghouders bij wie een gerichte investering in een Nederlandse (hogere
of middelbare beroeps) opleiding het perspectief op duurzame intrede op de Nederlandse
arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.
3. Bemiddelbaar na arbeidsmarktactivering;
Er is een grote groep vergunninghouders met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen
behoort directe matching naar werk om uiteenlopende redenen niet tot de mogelijkheden. Voor
deze nieuwkomers zijn verschillende activerings- en toeleiding activiteiten nodig om betaald
werk in zicht te krijgen.
4. Niet bemiddelbaar naar arbeid, wel maatschappelijke participatie;
Niet alle vergunninghouders zullen uiteindelijk een plek op de arbeidsmarkt verwerven. Een deel
van deze groep zal hierin niet slagen, een ander deel richt zich om uiteenlopende redenen niet
op betaald werk.
Binnen het project “Screening & matching vergunninghouders” willen we ons vooral richten op die
vergunninghouders, die kunnen worden toegeleid naar werk. Voor dit regioplan richten we ons dan
ook op de profielen 1, 2 en 3.
5.1
Op te pakken acties
Uit de inventarisatie van de huidige situatie zijn een aantal wensen en knelpunten naar voren
gekomen. Uitgaande van de profiel indeling zoals hierboven, levert dat het volgende overzicht.
Actie
1. Vergroten kans op
betaald werk

2. Goede afstemming
tussen inburgering en
participatie
3. Profiel (sneller)
duidelijk

Profiel 1
Profiel 2
Profiel 3
Direct bemiddelbaar
Opleiding
Activering
- Voldoende kennis
Duale trajecten
- Voldoende kennis
voor bemiddeling
opzetten met ROC’s
voor bemiddeling
- Beeldvorming
en werkgevers
- Beeldvorming
werkgevers
werkgevers
- Toegang tot
- Toegang tot
bemiddelbare
bemiddelbare
kandidaten
kandidaten
Afspraken maken met ketenpartners over einddoelen en afstemming
uitvoering participatie- en inburgeringswet (één regisseur, één plan)
-

Verbetering TVS en profielen vergunninghouders
Warme overdracht AZC – gemeente
Screening door gemeente in AZC

Regioplan “Screening & matching vergunninghouders” Noordoost Brabant

Pagina 16 van 36

4. Intensiever traject
in AZC
5. Delen van goodpractices

Inzetten vanuit gemeente op taal en taalstages aanvullend of aansluitend
op de voor-inburgering van COA
(Sub-) regionaal netwerk voor uitwisseling

Het vergroten van de kans op betaald werk, door het inzetten van duale trajecten en efficiënte
bemiddeling zal op korte termijn de meeste winst opleveren. Van deze actie kunnen ook de
vergunninghouders die al langere tijd in de gemeente zijn gehuisvest, profijt hebben.
Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat vergunninghouders die geactiveerd moeten worden naar
werk (profiel 3), hiervoor reeds een gemeentelijk traject hebben gevolgd. Deze keuze is gemaakt,
omdat de gemeenten binnen arbeidsmarktregio Noordoost Brabant hiervoor ondertussen allen een
invulling hebben.
Een goede afstemming tussen inburgering en participatie zal vooral een positief effect
bewerkstelligen voor vergunninghouders die nog aan de voorkant van hun traject zitten, dan wel in
de toekomst aan de gemeenten worden gekoppeld. Gecombineerd met een duidelijk profiel van de
vergunninghouder (en sneller inzicht hierin) zal leiden tot meer efficiënte trajecten van integratie en
participatie.
Inzetten vanuit gemeenten op taal en taalstages aanvullend of aansluitend op de voor-inburgering
van COA, zal het minste effect hebben. De tijd dat vergunninghouders in het AZC wachten op
geschikte huisvesting is aan het teruglopen. Daarnaast zullen veel vergunninghouders de komende
tijd rechtstreeks in de gemeenten worden geplaatst, in het kader van gezinshereniging. Voor
gemeenten die geen AZC binnen de gemeentegrenzen hebben is dit ook lastig te bewerkstelligen.
Door ervaringen uit te wisselen en good-practices te delen, zetten we de opgedane kennis optimaal
in en bouwen we aan een (sub) regionaal netwerk voor uitwisseling. Dit is tevens essentieel voor een
goede borging van de activiteiten en kennis die uit dit project voortkomen.
Gezien de impact is het verstandig om aan de slag te gaan met acties 1, 2, 3 en 5. Deze worden
hieronder verder toegelicht en uitgewerkt.
5.2
Vergroten kans op betaald werk
De actie “vergroten kans op betaald werk” bestaat uit twee onderdelen, het toeleiden naar werk van
bemiddelbare vergunninghouders en het opzetten van duale trajecten met ROC’s en werkgevers.
Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de toeleiding van vergunninghouders naar werk. Vanuit het
WSP (Werkgever Service Punt) binnen Noordoost Brabant is een groot netwerk van werkgevers
opgebouwd. De accountmanagers van het WSP staan opgesteld voor de brede doelgroep
werkzoekenden, waar vergunninghouders een onderdeel van maken. Voor het versnellen van de
toeleiding van vergunninghouders naar werk, is het van groot belang dat de accountmanagers deze
groep actief meenemen richting werkgevers. Hiervoor moeten de accountmanagers van het WSP
over de juiste kennis beschikken èn toegang hebben tot deze bemiddelbare vergunninghouders.
Vaak is niet precies duidelijk wanneer iemand bemiddelbaar is omdat ook nog inburgering wordt
gedaan (zie 5.4). Daarnaast is het van belang dat werkgevers een positief beeld hebben van
vergunninghouders.
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5.2.1 Doelen en acties
Binnen dit onderdeel beogen we de volgende doelen:
- Accountmanagers van het WSP zijn voldoende uitgerust op vergunninghouders uit te plaatsen bij
werkgevers;
- de beeldvorming van werkgevers t.a.v. vergunninghouders is positief beïnvloed;
- accountmanagers van het WSP hebben toegang tot bemiddelbare vergunninghouders;
- de opgedane kennis is vastgelegd en geborgd.
Hiervoor worden de volgende acties uitgezet.
Actie
Rol regiocoördinator
Deskundigheidsbevordering Ondersteunen bij
accountmanagers WSP
ontwikkeling door
kennisdeling, verbinden
van benodigde partijen.
Beïnvloeden beeldvorming Faciliteren en aanjagen
werkgevers

Resultaat
Accountmanagers hebben
voldoende kennis om
vergunninghouders te
bemiddelen
Vergunninghouders zijn
opgenomen in de matchingsite en in het brandings-plan
WSP.

Wanneer
Februari –
Juni 2017
Februari Juni 2017

In overleg met WSP
mogelijkheden tot
beïnvloeden beeldvorming
werkgevers onderzoeken en
implementeren (zoals
bijvoorbeeld inzet van
communicatiekanalen van
BZW, AanTWerk en
coördinator Werken aan
Morgen en inzet van
werkgevers-ambassadeurs).

Toegang tot bemiddelbare
vergunninghouders

Faciliteren, verbinden
en aanjagen

Borging

Ondersteuning bij
borging van informatie
en verbinding naar
gemeenten en SWbedrijven.

Mogelijke inzet van
arbeidsmarktdashboard
bekijken.
Goede koppeling tussen
gemeenten, SW-bedrijven
en WSP.
Werkgevers worden actief
benaderd,
vergunninghouders worden
actief bemiddeld.

Maart –
December
2017
Juni –
December
2017

Het WSP is trekker van dit onderdeel.
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5.3
Duale trajecten
Er is een groep vergunninghouders bij wie een gerichte investering in een Nederlandse (hogere of
middelbare beroeps) opleiding het perspectief op duurzame intrede op de Nederlandse arbeidsmarkt
aanzienlijk vergroot.
Vergunninghouders die een hogere opleiding ambiëren vinden over het algemeen hun weg naar het
UAF (Universitair Asiel Fonds). Het UAF ondersteund bij de voorbereiding op de studie, begeleiding
tijdens de studie en bemiddeling naar werk na de studie. Daarnaast kan UAF financiële
ondersteuning leveren voor de studiekosten.
Het grootste deel van de vergunninghouders is echter laag tot middelbaar opgeleid, en is eerder
gebaat bij een opleiding op mbo-niveau. MBO-raad, UAF en VluchtelingenWerk hebben 2015 / 2016
een project gedraaid om de instroom van vergunninghouders in het mbo te bevorderen. Hieruit
kwam naar voren dat de reguliere opleidingstrajecten vaak niet goed passen bij vergunninghouders,
ze hebben vaak extra behoeften op het gebied van (vak-)taal, basis- / deficiëncy-vakken
beroepsbeeld en basiswerknemerscompetenties.
Duale trajecten zijn een goede manier om in deze extra behoeften te voorzien. Deze duale trajecten
kunnen gericht worden ingezet op kans-beroepen en vorm worden gegeven in samenwerking met
werkgevers. Zo hebben vergunninghouders een goed perspectief op structurele arbeidsparticipatie.
Landelijk en binnen arbeidsmarktregio Noordoost Brabant worden deze trajecten reeds ingezet. De
hierbij opgedane ervaring wordt benut voor het ontwikkelen / uitbreiden van duale trajecten binnen
de regio.
5.3.1 Doelen en acties
Binnen dit onderdeel beogen we de volgende doelen:
- Er zijn nieuwe duale trajecten ontwikkeld op mbo-niveau voor vergunninghouders, aansluitend
bij kans-beroepen binnen arbeidsmarktregio Noordoost Brabant;
- vergunninghouders zijn gestart binnen meerdere duale trajecten;
- de opgedane kennis is vastgelegd en geborgd.
Hiervoor worden de volgende acties uitgezet.
Actie
Bij elkaar brengen
partijen
Plan van aanpak
maken t.a.v. duale
trajecten
Ontwikkeling duale
trajecten
Uitvoeren duale
trajecten

Rol regiocoördinator
Servicepunt Leren en Werken, AOC
en ROC’s benaderen en
mogelijkheden inzichtelijk maken
Faciliteren bij uitwerken plan.
Aansluiting zoeken bij sectorplan.
Daar waar nodig partijen verbinden.
Ondersteunen bij ontwikkeling door
kennisdeling, verbinden van
benodigde partijen
Faciliteren in kennisdeling,
functioneren als vraagbaak.
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Resultaat
AOC en ROC’s willen
aan de slag met duale
trajecten
Plan van aanpak is
gerealiseerd

Wanneer
Maart 2017

Er zijn meerdere duale
trajecten ontwikkeld

Mei – Juli 2017

Er zijn duale trajecten
opgestart binnen NoB
voor
vergunninghouders

Juli – December
2017

April 2017
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Borging

Aanjagen borging binnen de huidige
structuren.

De opgedane kennis is
geborgd binnen de
huidige structuren

September –
december 2017

In overleg wordt gekeken of het Servicepunt Leren en Werken, in samenwerking met het AOC en de
ROC’s, dit onderdeel kunnen trekken.
5.4
Goede afstemming tussen inburgering en participatie
Het gros van de vergunninghouders ontvangen bijstand wanneer ze worden ingeplaatst in een
gemeente. Op basis van de participatiewet regisseren gemeenten het traject naar participatie (door
werk). Gemeenten regisseren de uitvoering van de participatiewet.
Daarnaast hebben vergunninghouders te maken met de inburgeringswet, ze moeten binnen 3 jaar (in
een aantal gevallen kan dit verlengd worden naar 5 jaar) voldoen aan de inburgeringsplicht. De
inburgeringswet gaat uit van eigen initiatief, de vergunninghouder moet zelf zorgen dat hij, indien
nodig, een passend traject inkoopt en voldoet aan de inburgeringsplicht. De handhaving hiervan ligt
bij DUO.
In de praktijk leidt dit nogal eens tot wrijving tussen de activiteiten die vanuit deze twee wetten
worden ontplooid:
- inburgering wordt zo ingeroosterd dat activiteiten gericht op participatie niet of minder goed zijn
in te plannen, en vice versa;
- het inburgeringsdoel sluit niet aan bij het participatiedoel, en vice versa, waardoor beide
trajecten elkaar niet versterken.
Om het resultaat van beide trajecten te optimaliseren en op een goede manier gelijktijdig in te zetten
op inburgering en werk, is het van belang duidelijke afspraken te maken met ketenpartners over
einddoelen en afstemming tussen uitvoering van de participatie- en inburgeringswet. Om zo te
komen tot één plan voor de vergunninghouder en wellicht uiteindelijk één regisseur.
5.4.1 Doelen en acties
Binnen dit onderdeel beogen we de volgende doelen:
- Gemeenten die actief aan de slag willen met een goede afstemming tussen inburgering en
participatie zijn bekend, hieruit is een werkgroep samengesteld;
- Binnen de werkgroep wordt een plan van aanpak opgesteld te komen tot een betere afstemming
tussen inburgering en participatie;
- Op gemeentelijk niveau wordt het traject om te komen tot meer afstemming in gang gezet;
- Binnen de werkgroep wordt de opgedane kennis vastgelegd en geborgd.
Hiervoor worden de volgende acties uitgezet.
Actie
Samenstellen
werkgroep
Plan van aanpak
maken voor betere
afstemming

Rol regiocoördinator
Potentiële leden voor werkgroep
benaderen en uitnodigen
Faciliteren, ondersteuning bij
uitwerken plan.
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Resultaat
Er is een werkgroep
samengesteld.
Plan van aanpak is
gerealiseerd

Wanneer
Maart 2017
Maart 2017
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Op gemeentelijk
niveau wordt het
traject uitvoeren
Kennisdeling en
borging

Ondersteunen bij ontwikkeling door
kennisdeling, verbinden van
benodigde partijen, functioneren als
vraagbaak.
Faciliteren in kennisdeling binnen en
buiten de werkgroep.

Op gemeentelijk
niveau is er meer
afstemming tussen de
ketenpartners
De opgedane kennis
en ervaringen zijn
uitgewisseld en
vastgelegd

April - Oktober
2017
April –
December 2017

De hierin participerende gemeenten zijn trekker van dit onderdeel.
5.5
Profiel (sneller) duidelijk
Voor het opzetten van een passend traject van integratie en participatie, is het van belang dat het
profiel van de vergunninghouder duidelijk is. Hoe eerder dit duidelijk is, hoe eerder gefundeerd
gestart kan worden met integratie en participatie. Cruciaal hierbij is het delen van informatie. Veel
informatie over dit profiel is bij COA reeds uitgevraagd. Deze informatie over achtergrond en
ambities van vergunninghouders wordt vanaf maart 2017 gecommuniceerd via TVS (Taakstelling Volg
Systeem).
Om deze informatie optimaal te benutten is een goede samenwerking tussen COA en gemeenten
nodig, om zo de informatieoverdracht vanaf vergunningverlening tot uitstroom naar de gemeente te
optimaliseren. Naast samenwerking op het niveau van informatieoverdracht m.b.t.
vergunninghouders, kunnen de medewerkers van COA ook gevoed worden met relevante (regionale)
informatie, die ze in kunnen zetten binnen de voorinburgering. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan het actief inzetten van het arbeidsmarktdashboard voor de oriëntatie op werk.
5.5.1 Doelen en acties
Binnen dit onderdeel beogen we de volgende doelen:
- De medewerkers van COA en gemeenten weten elkaar te vinden;
- Er is een warme overdracht van COA naar gemeente, het profiel van de vergunninghouder is zo
volledig mogelijk en tijdig beschikbaar;
- Daar waar gewenst voeren gemeenten, aanvullend op de activiteiten van COA, screening terwijl
de vergunninghouder nog in het AZC zit.
Hiervoor worden de volgende acties uitgezet.
Actie
Netwerk en
samenwerkingsmogelijkheden
inzichtelijk maken

Vroegtijdige screening door
gemeenten

Rol regiocoördinator
Contacten leggen met COA,
mogelijkheden voor
samenwerking en warme
overdracht inventariseren.
Contactpersonen bij gemeenten
inventariseren.
Gemeenten, daar waar gewenst,
ondersteunen om vroegtijdig te
starten met screening van
vergunninghouders
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Resultaat
Contactpersonen
zijn inzichtelijk.

Wanneer
Februari –
April 2017

Screening in AZC

April 2017 –
December
2017
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Verbinding leggen
Evalueren en borgen

Contacten leggen tussen
gemeenten en COA,
aanspreekpunt voor vragen.
Faciliteren van evaluatie,
bijstellen en borgen voor de
toekomst.

Gemeenten en COA
werken hebben een
warme overdracht.
Warme overdracht
verloopt optimaal en
is geborgd voor de
toekomst.

April 2017 –
December
2017
September
2017 –
December
2017

COA is trekker van dit onderdeel.
5.6
Verbinden en delen van good-practices
Gemeenten en ketenpartners doen veel ervaring op t.a.v. integratie en participatie van
vergunninghouders. Dit is waardevolle kennis voor alle (keten-) partners die zich bezighouden met
integratie en participatie van vergunninghouders.
Om deze kennis te delen en de opgedane kennis binnen dit project te borgen, is het van belang hier
een structuur voor te hebben. Dit kan op het niveau van de arbeidsmarktregio, of sub-regio’s.
Uitgangspunt is om aan te sluiten bij bestaande structuren.
5.6.1 Doel en acties
Binnen dit onderdeel beogen we het volgende doelen:
- In de huidige structuur ruimte maken voor uitwisseling omtrent integratie en participatie van
vergunninghouders.
Hiervoor worden de volgende acties uitgezet.
Actie
Onderzoeken mogelijkheden
uitwisseling
Uitwisselen good-practices

Rol regiocoördinator
Mogelijkheden onderzoeken
aansluitend op de huidige
structuur. Gemeenten en
ketenpartners peilen.
Faciliteren in uitwisseling

Resultaat
Een geborgde vorm
van uitwisseling
binnen de huidige
structuur
Bijeenkomsten voor
uitwisseling

Wanneer
April – Juni
2017
Mei –
December
2017

Divosa is trekker van dit onderdeel.
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5.7
Begroting en inzet coördinator kansrijke koppeling
Vanuit Divosa worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de coördinator
kansrijke koppeling. Vanuit deze middelen is de coördinator kansrijke koppeling 16 uur per week
beschikbaar, van 1 november 2016 tot en met 31 december 2017. De coördinator zal vooral
aanjagen, faciliteren en verbinden.
De verschillende onderdelen die hierboven zijn benoemd, kunnen op de volgende manier (indien
nodig) gefinancieerd worden.
Actie
1. Vergroten kans op
betaald werk

Financiering
Binnen het huidige programma van deskundigheidsbevordering kan de
doelgroep vergunninghouders als extra onderdeel worden opgenomen.
Profielen van vergunninghouders kunnen budget-neutraal opgenomen
worden op de matchings-site.

2. Duale trajecten
3. Goede afstemming
tussen inburgering en
participatie
4. Profiel (sneller)
duidelijk
5. Delen van goodpractices

Bij de plaatsing van vergunninghouders kan gebruik worden gemaakt van
middelen horende bij de praktijkroute.
Eventueel extra middelen voor scholing, naast de voorliggende
voorzieningen, kunnen komen uit het sectorplan.
Deze afstemming kan budgetneutraal, binnen de huidige structuren,
plaatsvinden.
COA zorgt voor verrijking van TVS (Taakstelling Volg Systeem). Het leggen
van de verbinding tussen gemeenten en COA wordt in eerste instantie
ondersteund door de coördinator kansrijke koppeling.
Dit kan budgetneutraal binnen de reeds bestaande structuren.

5.8
Evaluatie en rapportage
In september 2017 wordt een voortgangsrapportage aangeleverd bij het POHO Arbeidsmarkt en de
stuurgroep Regionaal Werkbedrijf. Op basis van deze voortgangsrapportage wordt bepaald of
bijsturing nodig is.
In december 2017 wordt middels een eindverslag verantwoording afgelegd bij het POHO
Arbeidsmarkt en de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf.
De verantwoording richting Divosa geschiedt volgens de door Divosa opgestelde richtlijnen

Regioplan “Screening & matching vergunninghouders” Noordoost Brabant

Pagina 23 van 36

6.

Samenvatting

De projectdoelen van Divosa betreffen de “kansrijke koppeling” van vergunninghouders aan een qua
werkgelegenheid passende arbeidsmarktregio en participatie en integratie vanaf dag 1. Deze sluiten
aan bij de landelijke kaders, gebaseerd op het WRR-rapport “Geen tijd te verliezen” en het SERrapport “nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen”.
Het project “Screening & matching vergunninghouders” is ondergebracht bij WSP Noordoost
Brabant. Het WSP is een belangrijke partij als het gaat om bemiddeling van vergunninghouders. Het
WSP is partner van AgriFood Capital Werkt!. Het regioplan is voorgelegd aan het POHO Arbeidsmarkt
en de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf (bijlage IV), door beide gremia is het regioplan goedgekeurd.
De rol van de coördinator kansrijke koppeling is faciliterend en verbindend van aard. De coördinator
gaat zelf niet aan de slag met vergunninghouders, dan wel zelf traject-inhoudelijke activiteiten
uitvoeren.
6.1
Acties
Binnen het project “Screening & matching vergunninghouders”, wat loopt van 1 november 2016 tot
en met 31 december 2017 willen we inzetten op een aantal acties met bijhorende doelen. Deze
acties zijn in lijn met de landelijke kaders voor integratie en participatie van vergunninghouders, en
passen binnen de projectdoelen die Divosa heeft vastgesteld voor dit project. Deze acties komen
voort uit inventarisatie bij gemeenten, SW-bedrijven en andere ketenpartners binnen de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant en de input verkregen tijdens de bijeenkomst “Versnelling
arbeidstoeleiding vergunninghouders” d.d. 9 februari jongstleden.
6.1.1 Vergroten kans op betaald werk
Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de toeleiding van vergunninghouders naar werk. Vanuit het
WSP (Werkgever Service Punt) binnen Noordoost Brabant is een groot netwerk van werkgevers
opgebouwd. De accountmanagers van het WSP staan opgesteld voor de brede doelgroep
werkzoekenden, waar vergunninghouders een onderdeel van maken. Voor het versnellen van de
toeleiding van vergunninghouders naar werk, is het van groot belang dat de accountmanagers deze
groep actief meenemen richting werkgevers. Hiervoor moeten de accountmanagers van het WSP
over de juiste kennis beschikken èn toegang hebben tot deze bemiddelbare vergunninghouders.
Daarnaast is het van belang dat werkgevers een positief beeld hebben van vergunninghouders.
Doelen:
- Accountmanagers van het WSP zijn voldoende uitgerust op vergunninghouders uit te plaatsen bij
werkgevers;
- de beeldvorming van werkgevers t.a.v. vergunninghouders is positief beïnvloed;
- accountmanagers van het WSP hebben toegang tot bemiddelbare vergunninghouders;
- de opgedane kennis is vastgelegd en geborgd.
6.1.2 Duale trajecten
Duale trajecten zijn een goede manier om in de extra behoeften van vergunninghouders bij het
volgen van een vakopleiding te voorzien. Dit kan door de inburgering te combineren met een
vakopleiding of extra vakken / begeleiding te bieden naast de vakopleiding of gekoppeld aan de
vakopleiding. Deze duale trajecten kunnen gericht worden ingezet op kans-beroepen en vorm
worden gegeven in samenwerking met werkgevers. Zo hebben vergunninghouders een goed
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perspectief op structurele arbeidsparticipatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring die
landelijk en regionaal reeds is opgedaan met deze duale trajecten.
Doelen:
- Er zijn nieuwe duale trajecten ontwikkeld op mbo-niveau voor vergunninghouders, aansluitend
bij kans-beroepen binnen arbeidsmarktregio Noordoost Brabant;
- vergunninghouders zijn gestart binnen meerdere duale trajecten;
- de opgedane kennis is vastgelegd en geborgd.
6.1.3 Goede afstemming tussen inburgering en participatie
Het gros van de vergunninghouders ontvangen bijstand wanneer ze worden ingeplaatst in een
gemeente. Op basis van de participatiewet regisseren gemeenten het traject naar participatie (door
werk). Gemeenten regisseren de uitvoering van de participatiewet.
Daarnaast hebben vergunninghouders te maken met de inburgeringswet, ze moeten binnen 3 jaar (in
een aantal gevallen kan dit verlengd worden naar 5 jaar) voldoen aan de inburgeringsplicht. De
inburgeringswet gaat uit van eigen initiatief, de vergunninghouder moet zelf zorgen dat hij, indien
nodig, een passend traject inkoopt en voldoet aan de inburgeringsplicht. De handhaving hiervan ligt
bij DUO.
Om het resultaat van beide trajecten te optimaliseren en op een goede manier gelijktijdig in te zetten
op inburgering en werk, is het van belang duidelijke afspraken te maken met ketenpartners over
einddoelen en afstemming tussen uitvoering van de participatie- en inburgeringswet. Om zo te
komen tot één plan voor de vergunninghouder en wellicht uiteindelijk één regisseur.
Doelen:
- Gemeenten die actief aan de slag willen met een goede afstemming tussen inburgering en
participatie zijn bekend, hieruit is een werkgroep samengesteld;
- Binnen de werkgroep wordt een plan van aanpak opgesteld te komen tot een betere afstemming
tussen inburgering en participatie;
- Op gemeentelijk niveau wordt het traject om te komen tot meer afstemming in gang gezet;
- Binnen de werkgroep wordt de opgedane kennis vastgelegd en geborgd.
6.1.4 Profiel vergunninghouder is sneller duidelijk
Voor het opzetten van een passend traject van integratie en participatie, is het van belang dat het
profiel van de vergunninghouder duidelijk is. Hoe eerder dit duidelijk is, hoe eerder gefundeerd
gestart kan worden met integratie en participatie. Cruciaal hierbij is het delen van informatie. Veel
informatie over dit profiel is bij COA reeds uitgevraagd.
Om deze informatie optimaal te benutten is een goede samenwerking tussen COA en gemeenten
nodig, om zo de informatieoverdracht vanaf vergunningverlening tot uitstroom naar de gemeente te
optimaliseren.
Doelen:
- De medewerkers van COA en gemeenten weten elkaar te vinden;
- Er is een warme overdracht van COA naar gemeente, het profiel van de vergunninghouder is zo
volledig mogelijk en tijdig beschikbaar;
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-

Daar waar gewenst voeren gemeenten, aanvullend op de activiteiten van COA, screening terwijl
de vergunninghouder nog in het AZC zit.

6.1.5 Verbinden en delen van good-practices
Gemeenten en ketenpartners doen veel ervaring op t.a.v. integratie en participatie van
vergunninghouders. Dit is waardevolle kennis voor alle (keten-) partners die zich bezighouden met
integratie en participatie van vergunninghouders.
Om deze kennis te delen en de opgedane kennis binnen dit project te borgen, is het van belang hier
een structuur voor te hebben. Dit kan op het niveau van de arbeidsmarktregio, of sub-regio’s.
Uitgangspunt is om aan te sluiten bij bestaande structuren.
Doel:
- In de huidige structuur ruimte maken voor uitwisseling omtrent integratie en participatie van
vergunninghouders.
6.2
Begroting en inzet coördinator kansrijke koppeling
Vanuit Divosa worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de coördinator
kansrijke koppeling. Vanuit deze middelen is de coördinator kansrijke koppeling 16 uur per week
beschikbaar, van 1 november 2016 tot en met 31 december 2017. De coördinator zal vooral
aanjagen, faciliteren en verbinden.
De verschillende onderdelen die hierboven zijn benoemd, kunnen op de volgende manier (indien
nodig) gefinancieerd worden.
Actie
1. Vergroten kans op
betaald werk

Financiering
Binnen het huidige programma van deskundigheidsbevordering kan de
doelgroep vergunninghouders als extra onderdeel worden opgenomen.
Profielen van vergunninghouders kunnen budget-neutraal opgenomen
worden op de matchings-site.

2. Duale trajecten
3. Goede afstemming
tussen inburgering en
participatie
4. Profiel (sneller)
duidelijk
5. Delen van goodpractices

Bij de plaatsing van vergunninghouders kan gebruik worden gemaakt van
middelen horende bij de praktijkroute.
Eventueel extra middelen voor scholing, naast de voorliggende
voorzieningen, kunnen komen uit het sectorplan.
Deze afstemming kan budgetneutraal, binnen de huidige structuren,
plaatsvinden.
COA zorgt voor verrijking van TVS (Taakstelling Volg Systeem). Het leggen
van de verbinding tussen gemeenten en COA wordt in eerste instantie
ondersteund door de coördinator kansrijke koppeling.
Dit kan budgetneutraal binnen de reeds bestaande structuren.
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6.3
Evaluatie en rapportage
In september 2017 wordt een voortgangsrapportage aangeleverd bij het POHO Arbeidsmarkt en de
stuurgroep Regionaal Werkbedrijf. Op basis van deze voortgangsrapportage wordt bepaald of
bijsturing nodig is. In december 2017 wordt middels een eindverslag verantwoording afgelegd bij het
POHO Arbeidsmarkt en de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf. De verantwoording richting Divosa
geschiedt volgens de door Divosa opgestelde richtlijnen.
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Bijlage I:

De opvang: stap voor stap
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Bijlage II:

Leden Strategisch Beraad AgriFood Capital Werkt!

Werkgevers
- De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), vertegenwoordigd door
o G. Wubs, regiosecretaris BZW
- Werkgevers in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, vertegenwoordigd door
o P. van der Meulen, directeur Heineken, ’s-Hertogenbosch
o H. Wouters, directeur P&O Bernhoven Ziekenhuis en voorzitter HRM overleg Transvorm,
Uden
o W. Poen, voorzitter stuurgroep Technologie en Innovatie en Brabant voor Techniek
o G. Westelaken, directeur GWS Dé Schoonmaker, ’s-Hertogenbosch
o K. de Jong, Jumbo Supermarkten, Veghel
o G. Derks, directeur Derks Schilders, Grave
o P. Verheugd, manager P&O Hutten, Veghel
- De Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), vertegenwoordigd door
o W. van den Boomen, bestuurslid ZLTO
Overheid
- De samenwerkende gemeenten in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant, vertegenwoordigd
door
o H. van Olden, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch
o K. van Geffen, wethouder gemeente Oss
o E. Logister, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch
- Het UWV WERKbedrijf, vertegenwoordigd door
o M. Genevace, regiomanager Noordoost- Brabant
- De Sociale Werkvoorzieningsbedrijven regio Noordoost-Brabant, vertegenwoordigd door
o J. Simons, directeur WSD Groep
o M. Gielen, directeur BV Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN)
- De provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigd door
o B. Pauli, gedeputeerde
Onderwijs / Kennisinstellingen
- De samenwerkende kennisinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs in Noordoost
Brabant, vertegenwoordigd door
o P. van Summeren, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC de Leijgraaf
o A. Groen, voorzitter College van Bestuur van Helicon
o C. van Gerven, lid College van Bestuur KWIC
- De samenwerkende kennisinstellingen in het hoger beroepsonderwijs in Noordoost Brabant,
vertegenwoordigd door
o D. Zijderveld, lid Raad van bestuur Avans Hogeschool
o J. Denissen, lid Raad van bestuur HAS Hogeschool
- De samenwerkende kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB), vertegenwoordigd
door
o M. Michels, regiocoördinator Noordoost-Brabant
- De samenwerkende scholen voortgezet onderwijs in Noordoost-Brabant, vertegenwoordigd
door
o E. de Gier, directeur Bossche Vakschool, ’s-Hertogenbosch
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o
o

J. Rijkers, voorzitter samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, Oss
L. Spaan, rector Jacob Roelandslyceum en directeur Baanderherencollege, Boxtel

Werknemersorganisaties
- De Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV), vertegenwoordigd door
o A. Blaauwbroek, bestuurslid
- De Christelijke Nederlandse Vakbond (CNV), vertegenwoordigd door
o H. Verbeek, bestuurslid
Voorzitter: H. van Olden, portefeuillehouder centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch
Secretaris: I. Rouwenhorst, programmamanager AgriFood Capital Werkt!
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Bijlage III:

Gemeenten binnen arbeidsmarktregio Noordoost Brabant
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Bijlage IV:

Leden stuurgroep Regionaal Werkbedrijf

Huib van Olden
Leida Rasing
Kees van Geffen
Jan Simons
Monique Genevace
Auke Blaauwbroek
Huub Verbeek
Gaby Westelaken
Ester Biezen
Gerrit Hagoort
Rob Poel
Inge Willems
Alexandra van der Togt

Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch | Voorzitter Stuurgroep
Noordoost Brabant Werkt!
WeenerXL
Wethouder gemeente Oss
Directeur WSD
Regiomanager UWV
FNV
CNV Publieke Zaak
GWS de Schoonmaker | Kartrekker speerpunt sectoren Services en
Logistiek
Gemeente Oss (namens 11 gemeente regio Oost)
Gemeente Meierijstad (namens MT Meierij)
Gemeente Cuijk
Secretaris Stuurgroep regionaal WERKbedrijf | Coördinator WSP
Secretarieel medewerker Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant
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Bijlage V:

Gesproken partijen t.b.v. inventarisatie

Organisatie
Gemeente ’s-Hertogenbosch
AgriFood Capital
Gemeente Uden
Servicepunt Leren en Werken / WSP
Divosa
Gemeente Oss
WSD
Gemeente Landerd
Gemeente Sint Oedenrode
Gemeente Boekel
Gemeente Vught
Gemeente Bernheze
Optimisd
Gemeente Boxtel
Gemeente Sint Michielsgestel
Gemeente Boxmeer
VluchtelingenWerk Zuid
ROC de Leijgraaf
IBN
WeenerXL
Regionaal Werkbedrijf / WSP
COA

Personen
Asya van Wamel, Anne Lochs, Carrie van Schaayk
Karin van Meer
Gerrit Overmans, Neeltje Schoenmakers
Hans Richters, Daphne van den Hoogen
Lilian van Grimbergen
Edith Langen, Merlijn Kurvers
Paul Broeckaert, Ingeborg de Kort
André Morssinkhof
Wim van Schijndel
Daatje Spruijt, Mark van den Elzen
Jesse Hijink, John van Gemert
Karin van den Akker, Melanie van Erp
Toon Kerkhof
Jacomijn Kruisbrink
Nancy de Louw
Jos Stiphout, Anja Koch
Cees Bongenaar
Ria Swinkels
Marion Maassen, Caroline van de Elsen
Fred Visschers
Inge Willems
Miriam Willems, Ard Sonneveld
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Bijlage VI:

Deelnemers bijeenkomst “Versnelling arbeidstoeleiding vergunninghouders”

Organisatie
AgriFood Capital
AgriFood Capital
AgriFood Capital
AgriFood Capital
Apostrof
COA
Divosa
Ekoplaza
Gemeente Bernheze
Gemeente Bernheze
Gemeente Boekel
Gemeente Boekel
Gemeente Boxmeer
Gemeente Boxtel
Gemeente Landerd
Gemeente Meierijstad
Gemeente Oss
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente st-Michielsgestel
Gemeente Uden
Gemeente Uden
IBN
IBN
IBN
IBN
IBN
Job Investment
Job Investment
KW1C
Leren en Werken 's-Hertogenbosch
P.O.R. re-integratiedeinsten
ROC de Leijgraaf
ROC de Leijgraaf / Ekoplaza
Senzer
VluchtelingenWerk Zuid
VluchtelingenWerk Zuid
VluchtelingenWerk Zuid
WSD

Naam
Bas Schuiling
Corine van Ek
Inge Willems
Karin van Meer
Paul 't Lam
Miriam Willems
Lilian van Grimbergen
Sandra Wijnia
Karin van den Akker
Melanie van Erp
Daatje Spruijt
Mark van den Elzen
Jos Stiphout
Jacomijn Kruisbrink
André Morssinkhof
Pieter Bas Mombers
Edith Langen
Carrie van Schaayk
Anne Lochs
Nancy de Louw
Nelinka Biesheuvel
Gerrit Overmans
Caroline van den Elsen
Marion Maassen
Edith van der Leegte
Kamiran Alsaleh
Antoon van Houtum
Luc Boers
Ben van Rosmalen
Danny Johan
Hans Richters
Willem Peters
Ria Swinkels
Mazin Sheegtahir
Wil Berkels
Nathalie van der Wielen
Cees Bongenaar
Mieke Doreleijers
Kees Brugmans
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WSD
WSP
WSP Den Bosch
WSP Land van Cuijk
WSP Land van Cuijk
WSP Maasland
WSP Meierij
WSP Meierij

Ingeborg de Kort
Liz Barker
Corry Duquesnoy
Jaap Grootveld
Inger van Delft
Nicole van der Aa
Paul Broeckaert
Ilse Vousten
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