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‘Geen tijd te verliezen’ 
Policy brief WRR van 18-12-2015 

Belangrijkste aanbevelingen: 
•  Versterk de rol van de gemeenten 
•  Beter benutten van periode in de opvangcentra 
•  Bespoedig het huisvestingsproces van statushouders 
•  Kies een parallelle aanpak 
•  Stimuleer het behalen van een Nederlands diploma 
•  Houd rekening met beschikbaarheid van werk 

Taskforce Werk en Integratie van Vluchtelingen 
(TWIV) 



Project: Screening en Matching van 
Vergunninghouders 

•  SZW, COA, Divosa 
•  Integratie en Participatie van vergunninghouders 

via Scholing en Werk  
•  Versneld, Doorlopend, Integraal, Parallel 
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Warme 
overdracht 

en 
doorlopende 

lijn 

Kansrijke koppeling 
Integratie 

en 
Participatie 
vanaf dag 1 

Kansrijke 
koppeling Integraal en 

parallel  

•  Screeningsgesprek 
•  Regioadvies 
•  Plaatsing en 

koppeling 

•  V-inburgering 
•  Individuele 

begeleiding 
•  VOORwerk/ Aan de 

slag 

•  Samenwerking 
COA – gemeenten 
CMP en regio-
coordinator 

•  Inburgering, 
onderwijs, werk 

•  Alle leefgebieden 

Van COA naar gemeenten 



Kansrijke koppeling 
•  Zo vroeg mogelijk: Koppeling aan gemeente zo snel mogelijk na verkrijgen van 

vergunning. 

•  Zo kansrijk mogelijk: Op basis van vroege screening op competenties en ervaring 
vergunninghouder. 

> De harde criteria blijven leidend. Dit is het geval in 5-10% van de koppelingen. 
Uitvraag naar zachte criteria: opleiding, werkervaring, sociaal netwerk en ambities. 
>  T/m oktober zijn er ruim 2000 screeningsgesprekken gevoerd 
•  Gemiddeld 75% v/d koppelingen is in lijn met het regioadvies. Bij de 25% die niet 

worden gekoppeld volgens het regioadvies heeft voornamelijk te maken met de 
onevenredige spreiding van azc’s over het land t.o.v. de taakstelling.  

•  Zoveel mogelijk plaatsen in omgeving van koppeling: Vanwege vroege opbouw van 
netwerk en voorkomen van verhuisbewegingen. 
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Branches 

Techniek en productie     25,81% 
Handel en administratie     13,54% 
Gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke verzorging  12,09% 
Onderwijs, cultuur en wetenschap    11,01% 
Landbouw, natuur en milieu     08,66% 
Horeca en huishouding     08,30% 
Opslag en transport      05,96% 
Openbaar bestuur, veiligheid en rechtspraak   04,87% 
Taal, media en communicatie     03,43% 
Toerisme en recreatie     03,07% 
Automatisering en ICT     02,35% 
Personeel, organisatie en strategie    00,90%   
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Geschat opleidingsniveau 

Hoog   17,94% 
Middelbaar  53,10% 
Laag   28,96% 
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Digitaal klantprofiel 

Woonbegeleider – Casemanager COA – Gemeenten 

•  Woonbegeleider vult eerste velden bij Screeningsgesprek 
•  Casemanager COA in de opvang gebruikt het profiel als 

startpunt voor de begeleidingsgesprekken, vult de 
informatie aan, verdiept en valideert deze.  

•  Casemanager COA deelt het digitale klantprofiel met 
gemeente in TVS 

Tot en met eind oktober ruim 5.200  
unieke klantprofielen verzonden 
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Integratie en 
Participatie in 

de 
arbeidsmarkt 

regio’s  

•  35 arbeidsmarktregio’s 
•  35 regio-coordinatoren 

https://www.divosa.nl/onderwerpen/ 
vluchtelingen-aan-het-werk/regiocoordinatoren 
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Waardevolle structuur 

!  Een netwerk dat staat voor versnelling, dorlopende 
lijnen, integraliteit en parallelle dienstverlening.  

!  Samen met partners richt Divosa zich op de integratie 
en participatie van vergunninghouders via scholing en/ 
of werk. 

!  Op landelijke schaal EN in de 35 arbeidsmarktregio’s zijn 
netwerken vormgegeven.  

!  De regio-coordinatoren functioneren als spin in het web. 
Zij stimuleren, jagen aan, verbinden, brengen partijen 
bij elkaar, brengen en halen kennis, delen ervaringen, 
signaleren en adresseren kansen en knelpunten, etc.  



Versneld 

•  Vanaf dag 1 van vergunningverlening/ koppeling 
•  Gemeentelijke dienstverlening (KIS enquete): 

•  62% vanaf huisvesting 
•  11% na inburgering 
•  4% tijdens opvang 



Doorlopend 

•  Afgestemde dienstverlening (programma’s COA en 
gemeenten) 

•  Warme overdracht van AZC naar gemeente 
•  Digitale klantprofielen 



Integraal en parallel 

•  Componenten inburgering, onderwijs, werk 
•  Sociaal domein breed: gezondheid – participatie 
•  Regie bij gemeenten 



Screening & Matching  

Regio Zaanstreek-Waterland 



•  Inburgering: eigen verantwoordelijkheid 
•  Vergunninghouders verdwenen in kaartenbakken van 

gemeenten 
•  Weinig participatie  
•  Geen aandacht voor behoefte vergunninghouder 
•  Geen aandacht voor competenties van vergunninghouders  
•  Vooral aandacht voor gebrek in taal 

 Gemiste kansen: Bethwel 
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Periode 2013-2016 
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Periode 2015-2017  

•  2015 en 2016: hoge instroom asielzoekers 
 - Aandacht voor vergunninghouders 
 - Aandacht voor inburgering, participatie, zorg en onderwijs 

•  2017: screening & matching 
 - Versnelling 
 - Doorlopend  
 - Integraal    
 - Parallel 
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Versnelling  

Start  
•  Kennismaking regio en kennismaking COA 
•  Regionale afspraken, contactpersonen uitvoering, factsheets per 

gemeente 
•  Uitvoering gemeente en COA met elkaar in contact brengen.  

Periode in AZC 
•  Kennismaking met de gemeente na koppeling 
•  Warme overdracht en overdracht via TVS 

En verder 
•  Vergunninghouders in beeld brengen  
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Voorbeeld factsheet  

FACTSHEET GEMEENTE ZAANSTAD 	
Contact in AZC/Warme overdracht	 Werkwijze gemeente/ Contactmomenten en regievoerder 	 Samenwerkingspartners	

Warme overdracht:  
-  Na 14 weken (conform 

afspraken)  
-  Telefoon of face-to-face  
 * in overleg tussen casemanagers, 
maatwerk, afhankelijk van noodzaak 

Eerder contact indien:  
-  Iemand V-inburgering weigert  
-  Als de casemanager COA 

mogelijkheden in de gemeente 
ziet of overleg wenst 

Na koppeling:  
-  Welkomstdag in Zaanstad 

Na aanvraag uitkering: 
-  27- jr.:  

* Intake bij jongerenloket      
* Contactpersoon jongerenloket 

-  27+ jr.: 
* Binnen 6 weken integrale intake 
* Aanwezig: Sociaal Wijkteam (SWT),      
  afdeling Werk van gemeente en  
  Vluchtelingenwerk (VWN) 
* Contactpersoon SWT of afdeling  
   Werk (afhankelijk van afstand tot de  
   arbeidsmarkt) 

Tijdens intake (geldt voor iedereen): 
-  Opstellen plan van aanpak 
-  Duaal traject mogelijk? 
* Inburgering/onderwijs +      
        (vrijwilligers)werk/ sociale activering 
-  Maatwerk! 
-  Intensieve begeleiding	

-  11 SWTeams 
* Integrale intake 
* Ondersteuning op verschillende              leefgebieden 
-  VWN  

* Maatschappelijke begeleiding 
-  NewBees  

 * Begeleiding naar vrijwilligerswerk  
 * https://new-bees.org/  

-  Vrijwilligerslocatie De Sluis  
* Aangestuurd door 2 coördinatoren  
* Aanbod: ontmoetingsplek, dagelijkse taallessen, activiteiten enz 
* http://zaanstadvoorvluchtelingen.nl/  
-  Blend In  

 * Matching van sociale en taalbuddy’s aan nieuwkomers 
 * https://blendinnow.nl/  
-  UAF 
 * Begeleiding naar studie  

Participatieverklaring	 Verplichting behalen startkwalificatie 	 UAF	
4 onderdelen, aangeboden binnen 6 
maanden na huisvesting, tolk aanwezig. 
1.   Workshop kernwaarden  
2.   Workshop netwerken  
3.   Wijksafari in eigen wijk  
4.   Tekening en uitreiking door 

wethouder 	

-  Tot 27: aangespoord te studeren 
-  Echter, het blijft maatwerk, dus geen verplichting. Door de 

casemanager worden de mogelijkheden in kaart gebracht. 	

Samenwerking in de vorm van convenant:  
-  Akkoord indien UAF de casemanager toestemming geeft om studie te 

volgen  
-  Graag overleg met de casemanager voorafgaand aan aanmelding  
-  Duurzame uitstroom gaat voor, bij zinvolle studies zal het akkoord zijn 

Taalaanbieders 	 Sociale netwerken 	 Contactpersonen 	
Versneld inburgeren in Amsterdam 
-  UvA of VU: staatsexamen I of II 
o  Zaanstad vergoedt reiskosten  

Inburgering Zaanstad: 
-  VWN + NL training 

o  3 dagdelen 
o  Duaal traject (5 

dagdelen) 

-  S-ipi 
o  3 dagdelen  

-  Conrado 
o  3 dagdelen 	

Syrische netwerken voor sociale en educatieve activiteiten: 
-  Arabisch Forum: wekelijks taalcafé, Nederlandse en Arabische 

les enz. 
-  Mozaïek: maandelijkse bijeenkomst, Nederlandse les enz.  

Vrijwilligersnetwerk: 
-  De Sluis: taalles en ontmoetingen, creatieve en sportieve 

activiteiten enz.  
    *http://zaanstadvoorvluchtelingen.nl/ 
-  Zaankanters voor elkaar en Buuv 
* Online hulp vragen, aanbieden en   matchen     
*https://.zaankantersvoorelkaar.nl/  
* https://zaanstad.buuv.nu/  
-  Buurthuizen  
               *Ontmoetingsplek  
-  De Bieb 
 *Organiseren taalcafés in Zaandam,  Krommenie en Wormer                                                                        
 * https://debieb.nl/taalcafe  

Casemanager gemeente: Nina Reijnierse 
-  N.Reijnierse@zaanstad.nl 
-  06-21898609 

Projectleider/Regio-coördinator: Maja Matosevic 
-  M.Matosevic@zaanstad.nl  
-  06-58002168 

Overige van belang 	
In Zaanstad wordt indien de casemanager dit nodig acht gebruik gemaakt van de diagnoseinstrument  van L&D Support, InCheck. 

Het betreft altijd maatwerk en gestreefd wordt naar duurzame uitstroom.	
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Resultaat versnelling voor Zaanstad 

•  ‘Welkom in Zaanstad’ voor toekomstige bewoners 
•  Casemanager voor toekomstige bewoners  
•  Juli-september 2017: 59% heeft kennis gemaakt 
•  Nieuwe werkwijze: casemanager mag alles inzetten wat ook 

ingezet mag worden voor vergunninghouders die al in de 
gemeente wonen.  

•  Ongeveer 450 vergunninghouders die niet in beeld waren zijn 
weer in beeld eind 2017 (svz eind september: 81%).  



•  Doorlopende lijn vanaf verkrijging vergunning  
•  Start: in het AZC 
•  Doorloop: na huisvesting en parallel aan inburgering  
•  Zoveel mogelijk in de gemeente 

Regio Zaanstreek-Waterland: eerste warme overdrachten zijn 
een feit. Niet iedere gemeente gaat naar AZC’s toe, wel steeds meer 
initiatief om toekomstige bewoners te betrekken bij activiteiten in 
gemeente.  

Conclusie: steeds meer aandacht voor doorlopende lijn 
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Doorlopende lijn  



•  Aandacht voor het geheel, direct vanaf de start. Denk aan onderwijs, 
zorg, inburgering, participatie, financiën. 

•  Niet in blokken denken. Uitgangspunt: taal leer je niet alleen in de 
les, participatie is net zo belangrijk.  

•  Maatwerk per persoon. 
•  Combinatietrajecten van inburgering, onderwijs, participatie, zorg.  

o  Overlegstructuur met taalaanbieders 
o  In gesprek met werkgevers/bovenregionale bijeenkomsten/

netwerkevents 
o  In gesprek met onderwijs over geïntegreerde trajecten 
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Integraal en parallel   



•  26% participeert inmiddels naast inburgering 
o  7% vrijwilligerswerk 
o  3% stage, werkervaringsplek of proefplaatsing 
o  14% betaald werk (parttime) 
o  2% studie 

•  3% uitgestroomd naar betaald werk 
•  31% kan nog bemiddeld worden naar participatie 
•  40% kan niet participeren door intensief taaltraject of een 

zorgtraject. 
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Resultaten integraal en parallel voor Zaanstad 



•  Versnelling borgen binnen de gemeenten, samenwerking 
tussen uitvoering COA en gemeente bevorderen.  

•  Aandacht voor doorlopende lijn houden.  
•  Integraal werken bevorderen.  
•  Goede parallelle trajecten ontwikkelen samen met andere 

regio’s.  
•  Zorgen voor nog meer participatie naast inburgering.  
•  Regie op inburgering terug naar de gemeente.  
•  Aandacht voor combinatie zorg en participatie.  
•  Aandacht voor vergunninghouders die ver weg staan van de 

westerse samenleving (Eritreeërs bijv.).  
•  Borging in de regio.  
•  Aandacht voor nareizigers 
•  Nog meer?  
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2018  



Wensen vanuit de gemeenten? 

Randvoorwaarden vanuit gemeenten? 

Rol regio-coördinatoren? 
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Vragen? 


