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Versnelling op integratie en participatie door 
scholing en werk 

4 projectfasen: 
>  Kansrijke koppeling 
>  Integratie en Participatie vanaf dag 1 
> Warme overdracht 
> Doorlopende lijnen  
 naar werk en opleiding 



Fase 1: Kansrijke koppeling 

> Zo vroeg mogelijk 
> Zo kansrijk mogelijk 
> Plaatsen en koppelen gaan hand in hand  



Zo vroeg mogelijk  

> Na vergunningverlening op dag 1: huisvestingsgesprek 
> Direct advies over koppeling aan gemeente en plaatsing in 

AZC na gesprek 



Zo kansrijk mogelijk  

> Taakstelling en harde criteria zoals 1e graad familie, medische 
redenen, studie of werk staan voorop  

> Zachte criteria waarbij competenties en ervaring van de 
vergunninghouder met de behoefte in de regio wordt gematcht 



> Uitvraag tijdens huisvestingsgesprek over werk, opleiding 
en sociaal netwerk voor gerichter regionale plaatsing en 
kansrijke koppeling  
> Er komt regionaal plaatsingsadvies tot stand met 

bestaande informatiebronnen: 



Plaatsen en koppelen  
gaan hand in hand 

> Vroeg wederzijds investeren loont 
> Optimaal is haalbaar, ideaal is niet haalbaar:  
 discrepantie tussen hoogte taakstelling  
 per gemeente en spreiding azc’s blijft 



Stand van zaken 

> Nieuwe instroom : 100% 
> Verlengde asielprocedure : 1 juli gereed 

> Vanaf 01-01-2017 ruim 600 huisvestingsgesprekken waarin 
de kansrijke koppeling is meegenomen met meer dan 800 
vergunninghouders. Van de adviezen is minimaal 80% 
opgevolgd.  



Fase 2:  
Integratie en Participatie vanaf dag 1 

> V-inburgering 
> Activering i.s.m. gemeenten/ regio’s 
> Gebruik maken van best practices zoals VOORwerk 



V-inburgeringstraject van 14 weken 

1. Nederlandse taal lessen (NT2) van  
>        121 uur (analfabeten 72 uur)  
>        gedurende 10 weken 

2. Training Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) + Oriëntatie 
Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA); gezamenlijk 24 uur 

3. Individueel coachingstraject  
>        en opbouw dossier bestaande  
>        uit +/- 5 gesprekken en begeleiding 



Nederlandse als 2e taal (NT2) 

•  Vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de 
statushouder 

•  Streven is minimaal taalniveau A1 min  
•  Tevens les in computervaardigheden  





Toetsen 



Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) 

Doel: voorbereiding op het zelfstandig wonen en leven in 
Nederland 

De belangrijkste thema’s zijn:  
•  Praktische zaken voor de verhuizing naar de gemeente 
•  Wonen in Nederland 
•  Werk en inkomen 
•  Inburgeringsplicht 
•  Gezondheidszorg 









Vaste kosten 
•  Energiekosten (gas, licht en water) 

•  Belastingen: 
Afvalstoffenheffing en rioolrecht  
(Afvalverwerking) 
Heffingen van het waterschap 
(waterzuivering) 

•  Verzekeringen: 
Aansprakelijkheidsverzekering 
particulieren (WA) 
Inboedelverzekering. 

•  Verdere kosten: 
kabel (radio en tv), 
telefoonabonnement 
………. 

Eenmalige kosten 
•  Een borg voor het 

huurcontract 
•  aansluitingskosten gas & 

elektra. 
•  Aansluitkosten voor de 

telefoon. 
•  opknapkosten voor de woning. 
•  opknapkosten voor de tuin 
•  Aanschaf inboedel. 

Elektriciteitsverbruik naar grootte huishouden 

aantal personen in 
huishouden 

gemiddeld gebruik in 
kWh per jaar 

€ per maand, incl. 
energieteruggave 

belastingen 

1 2.405 32 

2 3.533 53 

3 4.114 63 

4 4.733 74 

5 5.337 85 

6 5.430 87 

gemiddeld per 
huishouden 

3.480 52 





Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt 
(ONA) 

Doel: oriëntatie op de arbeidsmarkt 

•  Vacatures zoeken 
•  CV maken 
•  Sollicitatiebrief 
•  Sollicitatiegesprek 





Individueel coachingstraject 

> Individuele begeleidingsgesprekken door de casemanager 

> Begeleiding betreft (ook) maatwerk 

> Persoonlijk Informatie Dossier (PID): portfolio van de 

vergunninghouder  



Inhoud begeleidingsgesprekken 
•  Wet Inburgering, DUO lening, schoolkeuze 
•  Nederlandse arbeidsmarkt (vacaturewebsites, uitzendbureaus, CV) en 

opleidingen 
•  UAF en IDW diplomawaardering 
•  Arbeids- en opleidingsachtergrond 
•  Toekomstperspectief en verwachtingen 
•  Financieel budgetplan 
•  Netwerk opbouwen, vrijwilligerswerk doen 
•  Activeren, herkennen blokkades 
•  Verwachtingen gemeente en verplichtingen bij uitkering 



Aanvullingen vanuit gemeenten  

Gemeenten vullen in de AZC periode aan: 
> Verdiepende diagnose 
> Extra taal 
> Kennismaking stad 
> Gebruik van voorzieningen 



Fase 3: Warme overdracht 

> Digitaal klantprofiel  
> Persoonlijk contact 

Gemeenten maken steeds meer gebruik van specialisten: 
> Klantmanagers 
> Jobcoaches 
> Accountmanagers 



Digitaal klantprofiel 

>  Persoonlijke gegevens 
>  Familiegegevens (zoals gezinshereniging) 
>  Status 
>  Inburgeringsgegevens 

>  Educatieve gegevens: 
     - Taalvaardigheden 
     - Onderwijsgegevens (verleden, diplomawaardering, resultaten V-

 inburgering) 

>  Arbeidsgegevens (werkervaring, activiteiten in opvangfase, competenties, 
hobby’s) 

>  Toekomst in Nederland  

>  Bijzonderheden (zoals naam casemanager) 



Doorlopende lijn    

> Regie gaat over van COA naar gemeenten 
> Gemeenten werken samen met: LWL, WSP, ROC e.a. 

onderwijspartijen, taal- en inburgeringsaanbieders 
> Heel veel regionale/ lokale initiatieven met ketenpartners 

ontstaan 



Sterke punten 
> Versnelling op integratie en participatie door scholing en werk staat 

op de gemeentelijke agenda’s 
> Een landelijk dekkend netwerk van regio-coördinatoren staat in 

verbinding met evenknieën bij COA, VNG-OTAV, Pharos, SBB, VWN, 
etc.  
> Kennis en ervaringen worden uitgewisseld, best practices gedeeld, 

knelpunten geïnventariseerd en daar neergelegd waar oplossingen 
kunnen worden bedacht 
> Er wordt snel geschakeld tussen landelijke, bovenregionale, regionale 

en lokale sleutelfiguren, ketenpartners  
> Er wordt gebouwd aan een regionaal netwerk van relevante partners. 



Risico’s 
> Door de verlaagde nieuwe instroom neemt de politieke 

aandacht af 
> Projecten worden afgebouwd maar structurele inbedding 

ontbreekt 
> Vanwege de krimp bij COA loopt continuïteit van 

afgesproken dienstverlening gevaar 

> Het bijstandsvolume blijft stijgen mede door huisvesting 
van vergunninghouders 
> Nieuwe groep nareizigers heeft geen specifieke aanpak 



Nog 6 maanden te gaan… En nu?  
Vragen? 
Kansen en uitdagingen? 
Dank voor deelname! 


