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1. Schets van de regio 
 

De arbeidsmarktregio Achterhoek bestaat uit acht gemeenten met tussen de 27.000 
en 57.000 inwoners - zo’n 291.000 inwoners in totaal. Arbeidsmarktregio Achterhoek 
is een plattelandsregio waar de afstanden naar opleiding en werk groter zijn en men 
minder bekend is met andere culturen dan elders in het land. Hoewel het een 
plattelandsregio is, is er niet veel werk in agrarische beroepen. De innovatieve 
bedrijven in de regio hebben behoefte aan technisch opgeleide mensen. Daarnaast is 
er vraag naar mensen in de zorg en horeca.  
 
Bij aanvang van de verhoogde instroom van vergunninghouders hebben de colleges 
afgesproken deze uitdaging gezamenlijk op te pakken: een Achterhoekse Aanpak.  
 
De periode van de verhoogde instroom is een hectische periode geweest waarbij veel 
verschillende organisaties en mensen betrokken zijn. In eerste instantie kwam de 
samenwerking met name tot stand rondom de verdeling van (tijdelijke) opvang voor 
vluchtelingen en huisvesting. De regio heeft vanaf 2015 ongeveer 1.300 
vergunninghouders opgevangen van wie ongeveer een derde jonger dan 18 jaar. De 
regio loopt voor op de taakstelling.   
 
Twee gemeenten in de regio hebben een eigen sociale dienst; twee keer drie 
gemeenten hebben een gezamenlijke sociale dienst: Laborijn en Sociale Dienst Oost 
Achterhoek. Maandelijks voeren een afvaardiging van de gemeenten, de sociale 
diensten, de regiocoördinator arbeidsmarkt van het COA en het 
werkgeversservicepunt regionaal overleg over vergunninghouders. Elke gemeente en 
sociale dienst in de regio heeft in 2016 een lokale aanpak beschreven voor 
vergunninghouders – meestal als apart stuk, soms als onderdeel van een 
overkoepelend beleid. Op dit moment zijn alle gemeenten bezig nieuw beleid te 
formuleren.  
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2. Kansrijke koppeling 
 
Stand van zaken 
Vanaf 2015 zijn in totaal ongeveer 1.300 vergunninghouders in de Achterhoek komen 
wonen, kinderen en volwassenen. De Achterhoek loopt voor op de taakstelling. Het 
huisvesten en de samenwerking met de woningbouwcorporaties verloopt goed.  
 
Sinds de verminderde instroom krijgen de Achterhoekse gemeenten nagenoeg geen 
personen meer gekoppeld. De koppelingen die gemaakt worden, zijn met nareizigers.  
 
Door de ongelijke verdeling van azc’s in het land blijkt het niet mogelijk om altijd in 
de regio te koppelen. Het valt bijvoorbeeld op dat de vergunninghouders die 
gekoppeld worden, niet allemaal afkomstig zijn van azc Winterswijk. In het azc van 
Winterswijk verblijven ongeveer 350 personen die ofwel wachten op de uitkomst van 
een procedure ofwel gekoppeld zijn aan een gemeente buiten de Achterhoek. Ze 
nemen deel aan een project om vrijwilligerswerk te gaan doen in Winterswijk.  

 
Resultaten van kansrijke koppeling 2018: 
 

 Een bijeenkomst bij het azc met consulenten van de sociale dienst en 
casemanagers van het azc is een aanzet geweest om de onderlinge 
samenwerking te verbeteren. Men weet elkaar nu makkelijker te vinden, 
maar blijvende aandacht is nodig. Het klantprofiel dat bij het azc wordt 
opgesteld, bereikt de consulenten van de sociale dienst niet altijd, waardoor 
werk dubbel wordt verricht.  

 Vanuit het azc Winterswijk is een vrijwilligersproject gestart om mensen al 
tijdens hun verblijf te betrekken bij de Nederlandse samenleving.  
 

 
 
 
 
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

Doelstelling:  
Meedoen in de lokale samenleving. Daarvoor stellen we de 

vergunninghouder in staat om zo snel mogelijk een sociaal netwerk op 

te bouwen door middel van een ondersteunend aanbod.  
 

Doelstelling:  
Vergunninghouders worden aan een regio gekoppeld waar ze de 

meeste kans hebben om aan het werk te komen 
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Stand van zaken 
In de Achterhoek bestaat de instroom van vergunninghouders voornamelijk uit 
nareizigers. Zij verblijven maar kort in het azc en moeten meteen integreren en 
participeren in de omgeving waar ze terechtkomen. In de regio Achterhoek zijn in de 
afgelopen periode lokaal goede en minder goede projecten opgestart met het oog op 
hun integratie en participatie. Om van elkaar en ook van de vergunninghouders te 
leren is een kennisbijeenkomst georganiseerd over dit thema.  
 
Speciale inbreng kwam van de 
vergunninghouders. Omdat zij niet makkelijk 
praten in een grote groep is een aparte 
bijeenkomst georganiseerd voor 
vergunninghouders en hun maatjes. De uitkomst 
hiervan is in een filmpje samengevat en 
toegelicht tijdens de kennisbijeenkomst. 
Ervaringsdeskundigen kunnen een goede bijdrage 
leveren aan het ontwikkelingen van beleid en het 
bereiken van de doelgroep. Daarom is door 
Pharos in juli 2018 ook een training opgezet voor 
sleutelpersonen.  
 
Opbrengsten 
 

 Ervaring en kennis wordt in de regio 
gedeeld tijdens maandelijkse 
bijeenkomsten. 

 Door het monitoren van duale projecten wordt kennis opgedaan over wat wel 
en niet werkt. Dit wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten gedeeld.  

 Met de deels nieuwe wethouders in de regio is afgesproken dat het onderwerp 
vergunninghouders belegd wordt bij de portefeuillehouders Werk en Inkomen. 
Daarmee is bestuurlijke borging bereikt. De notitie hierover is in de acht 
colleges van de Achterhoek gedeeld.  

 Ook op het niveau van de gemeenteraden is draagvlak gecreëerd en wel 
tijdens een bijeenkomst voor raadsleden op 17 december 2018. Na een 
presentatie (na afloop per e-mail gedeeld onder de raden) gingen de ongeveer 
dertig aanwezige raadsleden in kleinere groepen in gesprek met 
sleutelpersonen.  

 Pharos heeft in juli 2018 een groep van vijftien personen getraind als 
sleutelpersoon. Aan de driedaagse training is een dagdeel toegevoegd over 
werk en inkomen, met medewerking van de sociale diensten. De opgeleide 
sleutelpersonen komen elke zes weken bij elkaar om hun ervaringen te 
bespreken. Er is een Achterhoekse folder gemaakt voor de sleutelpersonen en 
af en toe verschijnt er een nieuwsbericht over wat ze doen. Deze wordt 
verspreid in de Achterhoek.   

 Ervaringsdeskundigen worden op verschillende manieren betrokken bij beleid 
en projecten. Hierdoor wordt er meer mét dan over vergunninghouders 
gesproken.  
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 De aandacht voor vrouwen wordt versterkt vanuit de groep sleutelpersonen. 
Een aantal vrouwen heeft een vrouwengroep opgezet om onderwerpen aan de 
orde te stellen als werk, vervoer en opvoeding.  

 In samenwerking met de provincie en VluchtelingenWerk is een training 
‘Cultuurvertalers’ opgezet voor acht deelnemers. De Cultuurvertalers worden 
in een half jaar getraind tot intermediair. De gemeente Aalten neemt na de 
training twee mensen tijdelijk in dienst. Dit kan als een voorbeeld in de regio 
dienen.  

 Sleutelpersonen zijn in positie gebracht door hen te betrekken bij 
conferenties.  

 Tijdens een Divosa-congres is samen met Pharos een workshop gegeven over 
de rol van sleutelpersonen.  

 Om klantmanagers van de sociale dienst specifieke kennis bij te brengen, is 
vanuit drie gemeenten samen met VNG op 28 november een bijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij werd de klantreis van vergunninghouders in kaart 
gebracht. Bij deze bijeenkomst waren ook sleutelpersonen aanwezig.  

 
 

 
4.Warme overdracht en doorlopende lijn 

 
In 2018 zijn de banden met het enige azc in de regio, in Winterswijk, verstevigd. Aan 
het maandelijkse overleg neemt de regiocoördinator van het COA deel. Consulenten 
zijn nog nadrukkelijker betrokken bij het regionaal overleg waar kennis over nieuwe 
trajecten, zoals de opleiding voor chauffeur, worden gedeeld. Om betere afstemming 
tussen klantmanagers en consulenten van het azc te bewerkstelligen is een 
bijeenkomst voor hen georganiseerd bij het azc (mei 2018). Door deelname van de 
COA-regiocoördinator aan het maandelijks overleg kan kennis over duale trajecten 
gedeeld worden. Een klantmanager van het COA heeft ook een keer deelgenomen 
aan het maandelijks overleg waardoor er meer duidelijkheid is gekomen over hoe het 
in de praktijk gaat.  
 
 
 

5. Integrale trajecten 
 

Visie 
Op de doelstelling om mensen zo snel mogelijk naar werk toe te leiden is een 
aanvulling nodig. Een snelle toeleiding naar werk betekent niet altijd dat het 
duurzaam is. Soms kan er beter worden gekozen voor een wat langer traject zodat de 
vergunninghouder langdurig aan het werk kan en werkelijk participeert. Een baan in 
een fabriek wil niet altijd zeggen dat iemand dan ook contact heeft met 
Nederlanders om de taal in praktijk te brengen. Een voormalig arts uit Irak merkte op 
dat hij wel in een fabriek kan gaan werken, maar dat hij met wat meer begeleiding 
en wat meer tijd ook in de zorg aan de slag kan. Het struikelblok voor een 
gecombineerde aanpak is dat de regie op de inburgering ontbreekt. Daarnaast blijkt 
de aandacht voor vrouwen onvoldoende. Vaak is de aandacht gericht op de man; 
wanneer hij een traject volgt en zicht heeft op een inkomen, raakt de vrouw buiten 
beeld. De vergunninghouders zelf hebben hiervoor aandacht gevraagd.  
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Vlak voor het zomerreces heeft minister Koolmees in een brief aangekondigd dat de 
regie op de inburgering weer bij de gemeenten komt te liggen. In die brief wordt de 
specifieke aandacht voor vrouwen benoemd. De brief is positief ontvangen in de 
regio.  
 

 
Opbrengsten 
 

 Tijdens het maandelijks overleg wordt de stand van zaken van diverse 
projecten gedeeld. Er zijn een aantal projecten speciaal gericht op 
vergunninghouders in de logistiek en horeca. Wanneer er ergens een initiatief 
is, dan haken andere gemeenten in de regio makkelijker aan. Bij het laatste 
project zijn veel mensen afgevallen. De verwachtingen matchen niet altijd. 
Een project voor het opleiden van chauffeurs is van start gegaan en lijkt 
betere resultaten op te leveren. Een project is met lagere aantallen 
moeilijker te realiseren. Vaak blijkt dat met maatwerkafspraken meer 
mogelijk is.  

 Een project voor zijinstroom in de zorg komt moeilijk van de grond. Er zijn 
wel contacten gelegd en onderhouden, maar in de praktijk is er nog niets 
gerealiseerd. Bij bijna elk overleg wordt een afspraak gemaakt om dit te 
versnellen.  

 Vooruitlopend op de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet inburgering is 
kennis gedeeld. Er is een eerste planning gemaakt.  

 Er is contact gelegd met ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) over 
voorlichting en een opleiding voor zelfstandig ondernemerschap in combinatie 
met inburgering. Met de voorlichting aan zowel sleutelpersonen als betrokken 
ambtenaren wordt deze mogelijkheid aangejaagd.  

 Er is bemiddeld om inburgeringslessen op een locatie van een zogenoemde 
werkacademie van een sociale dienst te gaan geven; dit met het oog op de 
nieuwe Wet inburgering.  

 Regionaal zijn verbanden gelegd in het kader van de aanvraag voor een 
ESF/SITS-subsidie om een instrument te ontwikkelen waarbij de ervaring van 
een vergunninghouder in kaart wordt gebracht.  

 Op 31 oktober heeft de regiocoördinator een gesprek gevoerd met Rianne 
Harteveld van SZW over het Plan Inburgering en Participatie (PIP) op het 
platteland.  

 
 
 

6. Overige 
De afgelopen jaren van verhoogde instroom zijn hectisch geweest. Er werden 
voorzieningen geopend en weer gesloten toen de instroom terugliep. Dat heeft veel 

Doelstelling:  
Het zo snel mogelijk toeleiden naar werk  

en het behouden van werk door het bieden van nazorg. 
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aanpassingsvermogen gevraagd van mensen en organisaties. Er is ook veel ervaring 
opgedaan en er moet nog veel gebeuren om opvang van vluchtelingen en 
vergunninghouders goed te laten verlopen.  
Wat tot nu toe ontbreekt, is een goede regie op inburgering. Het Rijk heeft in 2018 
op grond van die ervaringen besloten de regie op inburgering weer bij de gemeenten 
te beleggen. De wetswijziging wordt medio 2019 verwacht, de invoering van de wet 
op 1 juli 2020. Hoe de wet er precies uit gaat zien, is begin 2019 nog niet duidelijk. 
De vervolgopdracht aan Divosa is om dit proces op de schaal van de 
arbeidsmarktregio te ondersteunen. In april 2018 moet er een regionaal plan van 
aanpak liggen voor invoering van de nieuwe Wet inburgering. De werkgroep die zich 
tot nu toe bezighield met het project Screening en matching is inmiddels aan het 
voorsorteren op wat er komen gaat en zal een voorstel doen aan het regionaal 
overleg Werk & Inkomen en het portefeuille-overleg Werk & Inkomen.  
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Videoproductie door Avetisov: 
https://www.youtube.com/watch?v=I-DJNgrvdm0   


