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1. Schets van de regio 

Stand van zaken                 
De arbeidsmarktregio Amersfoort bestaat uit de centrumgemeente Amersfoort en de 
regiogemeenten Soest, Baarn, Bunschoten, Woudenberg, Nijkerk en Leusden.  

Tijdens het Regionaal beleidsoverleg van de arbeidsmarktregio Amersfoort, begin 2018, is 
de wens uitgesproken om concrete plannen voor de participatie van vergunninghouders, 
liefst middels een betaalde baan, op te nemen in het regioplan. Tevens zijn de borging en 
uitbreiding van de regionale samenwerking als prioriteiten benoemd. Naar aanleiding 
hiervan is een aanvullend regioplan opgesteld voor 2018, waarbij de focus enerzijds ligt op 
de verbetering van het aanbod aan vergunninghouders en anderzijds op de borging hiervan 
in het reguliere werk van de gemeenten.  

Visie    
Er wordt in de regio intensief samengewerkt. De lijnen tussen alle betrokkenen in het 
proces zijn kort, alle actoren zijn goed van elkaars rol en taken op de hoogte en weten 
elkaar met regelmaat (zowel via formele als informele weg) te vinden. Dit hangt sterk 
samen met de persoonlijke betrokkenheid en individuele benadering en houding van de 
betrokkenen jegens de vergunninghouders en samenwerkingspartners. Hoe een proces in de 
praktijk verloopt, blijkt sterk afhankelijk van de (sleutel)personen die in dit proces een rol 
hebben.  

Verschillende betrokkenen geven aan behoefte te hebben aan intensievere samenwerking 
in de arbeidsmarktregio. Dit is positief en biedt een opening om ook de lijnen tussen de 
betrokkenen uit de verschillende gemeenten op beleidsniveau te versterken. Hiermee kan 
een start worden gemaakt tijdens het regionaal beleidsoverleg, bijvoorbeeld door het 
delen van wensen en ambities en het maken van concrete afspraken voor (integrale) 
samenwerking op de korte en langere termijn. Zeker met oog op het nieuwe 
inburgeringsstelsel van 2020 liggen er kansen voor intensievere samenwerking in de regio. 
In het bijzonder is in dit verband gesproken over de regionale inkoop van 
inburgeringstrajecten en de uitbreiding van taalaanbieders.  
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2. Kansrijke koppeling 

 
Stand van zaken 
De verhuizing van vergunninghouders is de eerste stap naar een nieuw leven in een nieuwe 
gemeente. Zodra vergunninghouders door het COA zijn gekoppeld aan een gemeente 
krijgen zij in de regel binnen twee á drie maanden een woning toegewezen. Na toewijzing 
en ondertekening van het contract hebben zij maximaal twee weken de tijd om naar hun 
nieuwe woning te verhuizen. Daarna kunnen zij niet meer in het azc verblijven en wordt 
hun dossier gesloten. Om dit proces in goede banen te leiden, zijn een aantal professionele 
partijen en personen betrokken. Voor een helder overzicht van plaatsing in de 
arbeidsmarktregio Amersfoort is de matrix ‘Van COA naar gemeente’ opgesteld. Deze 
matrix beschrijft de stappen, actoren en hun specifieke taken en verantwoordelijkheden in 
het proces van verhuizing en integratie van vergunninghouders.  
 
Pilot                
Momenteel loopt er een pilot bij het COA waarin ambtenaren in de regio één 
aanspreekpunt hebben voor vragen omtrent huisvesting. Het COA geeft aan dat 
ambtenaren het aanspreekpunt goed weten te vinden, maar dat er momenteel weinig 
aansluiting is op de arbeidsmarktregio Amersfoort. Een paar keer per jaar is er een overleg 
met de gemeente Baarn en professionals. Dit verloopt doorgaans goed. Daarnaast heeft de 
regievoerder een-op-een-contact met de gemeente Amersfoort en met VluchtelingenWerk 
in Soest.   

Visie                 
Om de koppeling van een vergunninghouder aan een gemeente zo succesvol mogelijk te 
maken, probeert het COA zoveel mogelijk rekening te houden met onder meer juridische 
factoren en scholings- en werkgelegenheidsadviezen vanuit de arbeidsmarktregio. Wat 
betreft dat laatste aspect blijkt het in de praktijk nog lastig om een goede koppeling te 
maken omdat de arbeidsmarktregio Amersfoort geen specifiek werkgelegenheidsprofiel 
heeft.  

Aandachtspunten 
- Door een realistisch(er) beeld te scheppen van de kansen en mogelijkheden op het gebied 

van arbeid is het mogelijk een betere aansluiting te realiseren tussen het COA en de 
gemeenten. Op dit moment worden soms verkeerde verwachtingen gewekt bij de 
vergunninghouders, bijvoorbeeld waar het gaat om het uitoefenen in Nederland van hun 
functie in hun land van herkomst.  
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3. Integratie en participatie vanaf dag één  
 

Stand van Zaken               
Om de periode tussen koppeling en uithuizing zo goed mogelijk te besteden, stimuleert het 
COA vroege integratie en participatie van vergunninghouders in de Nederlandse 
maatschappij. Zo wordt met alle bewoners in het azc een participatiegesprek gevoerd, 
waarbij ingezet wordt op lokale mogelijkheden tot participatie. In de arbeidsmarktregio 
Amersfoort blijkt dit echter lastig te organiseren, omdat vergunninghouders voornamelijk 
vanuit azc buiten de regio komen. Niet alleen moeten zij daardoor een grote afstand 
overbruggen, ook is er weinig afstemming tussen het azc en de gemeente waar iemand 
gehuisvest wordt.   

Waar het COA hoofdverantwoordelijk is voor de vergunninghouder gedurende bewoning in 
het azc, neemt de gemeente deze taak over zodra een vergunninghouder zich in deze 
gemeente vestigt. Een deel van de taken en verantwoordelijkheden hebben gemeenten 
belegd bij professionele partijen in het veld. De gemeente blijft eindverantwoordelijk.  

De meeste gemeenten en partijen zijn blij met de aankomende verandering in de Wet 
inburgering. Zo krijgt de gemeente de regie terug over de inkoop van taalonderwijs en kan 
ze beter sturen op kwaliteit en integrale afstemming. 
 
Visie  
Verschillende gemeenten benadrukken de regionale insteek, bijvoorbeeld voor de regionale 
inkoop van inburgeringstrajecten en uitbreiding van taalaanbieders. Stichting NVA centrum 
voor integratie en participatie heeft de wens geopperd om mensen met hetzelfde 
leerprofiel in een groep te plaatsen om de lesinhoud beter af te stemmen op de doelgroep. 
Hiervoor zou de ‘klantreismethodiek’ of ‘citizen journey-methodiek’ ingezet kunnen 
worden.   

Azc’s hebben op dit moment nog weinig aansluiting met het inburgeringsonderwijs. Het 
NVA gaat starten met een pilot waarbij het participatiegesprek al tijdens het eerste 
kennismakingsgesprek wordt gevoerd. In dit gesprek wordt gekeken wat een 
vergunninghouder al kan oppakken in de periode dat hij/zij in het azc verblijft. 
Voorbeelden zijn het aanleren van basisvaardigheden, computervaardigheden en leren 
fietsen. Indien mogelijk wordt de aansluiting gezocht met lokale initiatieven. 

Welkom                        
Verschillende gemeenten sturen vergunninghouders voor hun verhuizing een 
welkomstpakket toe met onder meer een welkomstbrief, zodat vergunninghouders zich 
(nog beter) op hun nieuwe leefomgeving kunnen voorbereiden. Het COA geeft aan dat de 
meeste vergunninghouders dit zeer waarderen. De gemeente Zeist organiseert op pilotbasis 
een informatiemarkt op het gemeentehuis voor nieuwe vergunninghouders. De inzet is 
laagdrempelig; mensen kunnen er rondlopen en kennismaken met organisaties en 
(buurt)initiatieven. Dit zou ook in de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio 
Amersfoort opgepakt kunnen worden.   

Aandachtspunten 
Voormalig alleenstaande minderjarige vergunninghouders zijn in deze opdracht niet als 
aparte doelgroep benoemd. Deze groep is echter extra kwetsbaar vanwege de jonge 
leeftijd en de overgang van 24-uurs-begeleiding bij het COA naar een eigen woning, met 
begeleiding op afstand. Dit vraagt om extra aandacht en inzet. 
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4. Warme overdracht en doorlopende leerlijn 
 

Stand van zaken                  
Het COA regelt de koppeling van een vergunninghouder aan een gemeente via het 
Taak Volg Systeem (TVS). Daartoe bevoegde professionals hebben via dit systeem 
online toegang tot het persoonlijke dossier van een vergunninghouder. Hierin staat 
achtergrondinformatie die relevant kan zijn bij het zoeken naar een geschikte woning 
en passende begeleiding. 

In de praktijk blijkt dat het invullen van de dossiers in het TVS niet consistent gebeurt 
en dat vaak belangrijke informatie verouderd is of ontbreekt. Hierdoor kunnen 
gemeenten en instanties zich slechts beperkt voorbereiden op de komst van 
vergunninghouders en wordt er vaak op metaniveau gecommuniceerd in plaats van op 
de inhoud.  

AVG    
Het COA wijst op de belemmering tussen de behoefte aan (vaak medische) informatie 
vanuit gemeenten en professionals enerzijds en de beperkte mogelijkheden voor het COA 
om bepaalde (medische) informatie te leveren (dit in verband met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming).  

Andersom leeft onder (een aantal) casemanagers (intermediairs) het beeld dat gemeenten 
en professionals niet of nauwelijks gebruikmaken van de informatie in het TVS. Ook 
ervaren diverse personen binnen het COA dat er weinig tot geen gebruikt wordt gemaakt 
van de hulpbronnen binnen het COA (denk aan casemanagers en regievoerders). Voor de 
gemeente Woudenberg heeft de woningcorporatie aangegeven dat er goed en regelmatig 
contact is met de regievoerder van het COA. Verschillende partijen in andere gemeenten 
hebben echter laten weten de aansluiting met het COA te missen.   

Aandachtspunten 

• Zowel het COA als de gemeenten en betrokken partijen hebben de wens geuit om 
het contact en de afstemming tussen casemanagers van het COA en klantmanagers 
van de gemeente (of andere partijen die in opdracht van de gemeente opereren en 
toegang hebben tot het TVS) te versterken. 

• Gemeenten en professionals met toegang tot het TVS zien graag dossiers die 
voldoende, actuele informatie bevatten over de vergunninghouder, bijvoorbeeld de 
vermelding van gezinshereniging en andere gegevens die van belang zijn in de 
zoektocht naar een passende woning. 

• De gemeente Baarn ziet graag dat het administratieve proces van koppeling aan een 
gemeente regionaal centraal wordt geregeld. BBS zou dit voor Baarn, Bunschoten en 
Soest kunnen oppakken; of de regio Amersfoort pakt het op voor de gehele 
arbeidsmarktregio. Behalve een tijdsbesparing heeft zo’n integrale aanpak als 
voordeel dat het proces bij een uitvoeringsorganisatie/afdeling wordt belegd in 
plaats van bij een beleidsafdeling. Ook zou je bij het regelen van de taakstelling 
voor de hele regio op het gebied van plaatsing nog beter kunnen matchen tussen 
vergunninghouder en beschikbare woningen.  
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5. Integrale trajecten 

Stand van zaken 

Taalonderwijs 

Specifieke wensen die benoemd zijn:  

• het wegwerken van wachtlijsten;  
• scholen beter inrichten op begeleiding aan vergunninghouders;  
• meer en beter aansluiten op participatie- en werktrajecten (waaronder de 

sollicitatieprocedure);  
• de frequentie van de lessen uitbreiden naar dagelijks en inzetten op les in de 

ochtend en ’s middags samen huiswerk maken;  
• de samenwerking en interactie tussen gemeenten en onderwijs verbeteren en 

daarbij ook de afdeling Werk en Inkomen betrekken, aangezien zij er ook belang bij 
hebben dat het op school goed loopt. Door krapte in tijd en budget wordt dit nu 
vaak als een extra actie gezien en krijgt dit minder aandacht. Mogelijk kan hiervoor 
integraal opdracht worden geven.   

Scholing en werk                      
De partijen die een aandeel hebben in het organiseren van de participatie van 
vergunninghouders werken vanuit verschillende waarden en hebben soms een andere 
insteek. Soms onderhouden professionals met verschillende functies, zoals klantmanager 
en trajectbegeleider, beide contact met werkgevers. Dit vraagt om een goede onderlinge 
afstemming (om dubbelingen in processen inzichtelijk te maken en taken waar nodig te 
verdelen).   

Door negatieve beeldvorming hebben vergunninghouders vaak een minderwaardige positie, 
is de ervaring in de verschillende gemeenten. Onder bedrijven komt koudwatervrees voor; 
nog vaak wordt de nadruk gelegd op wat vergunninghouders niet kunnen, in plaats van hun 
kwaliteiten en capaciteiten te waarderen.  
 
Pilot 
De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben de sociale dienst belegd bij de BBS. Van 
daaruit is in de tweede helft van 2017 de pilot ‘Snel meedoen’ gestart. Hierin wordt 
ingezet op versnelde integratie door naast het inburgeringstraject direct te starten met 
het participatietraject (re-integratietraject), zoals ook werd aangejaagd vanuit de regio 
Amersfoort. Vanuit de invalshoek van de nieuwe inwoners wordt gekeken naar hun 
mogelijkheden en gezocht naar wat daarbij past om daar vervolgens op in te zetten. Er 
worden ook afspraken gemaakt over de taakverdeling van partijen, bijvoorbeeld rondom 
het contact met werkgevers. Naast de BBS en de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest 
nemen aan deze pilot deel: het WSP, VluchtelingenWerk, welzijnswerk (Welzijn en 
stichting Balans), coöperatie de Ondernemersladder en informele connecties zoals de 
moskee. Aan de pilot doen zestig vergunninghouders mee die met een screeningstool1 
verdeeld worden in vier groepen: (betaald) werk, opleiding, zelfstandig ondernemerschap 
of vrijwilligerswerk.  
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 Woudenberg  
In de gemeente Woudenberg wordt een vergunninghouder, zodra deze de Nederlandse taal 
redelijk beheerst, door de klantmanager aangemeld bij Workfast, een commercieel bureau 
dat begeleiding biedt aan mensen in de bijstand. Daar nemen zij deel aan het project 
‘Grenzeloos’, gericht op het vinden van betaald werk. De aandacht gaat primair uit naar 
het vinden van een match; de afstand tot de arbeidsmarkt speelt een minder grote rol. De 
vergunninghouders worden begeleid door consulenten die zelf een migratieachtergrond 
hebben en geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en daardoor een brug kunnen 
slaan tussen de verschillende leefwerelden.   
 
 Amersfoort en Leusden 
In de gemeenten Amersfoort en Leusden beoordeelt de trajectbegeleider van NVA in 
hoeverre een vergunninghouder naar werk geleid kan worden/of er ontheffing aangevraagd 
moet worden. Deze trajectbegeleider heeft tevens de taak om ervoor te zorgen dat 
iemand arbeidsfit wordt. Doel van NVA is om iedereen richting betaald werk of een 
opleiding te bewegen. In de praktijk gaat een kleine groep richting activering 
(vrijwilligerswerk) en een enkeling richting zorg.  
NVA zet vaak in op het volgen van een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg, mbo-
niveau 2) om een kwalificatie te behalen. NVA heeft direct contact met werkgevers en 
iemand in dienst die is gelieerd aan het Werkgever Service Punt (WSP) en in samenwerking 
met het WSP bemiddelt tussen werkgevers en vergunninghouders. Aanbod en vraag sluiten 
momenteel redelijk goed op elkaar aan. Door krapte op de arbeidsmarkt komen werkgevers 
ook zelf naar NVA toe. ‘Binnen de trajectbegeleiding wordt met vele instrumenten 
maatwerk geleverd. Na deze fase worden nieuwkomers overgedragen aan team 
Arbeidsintegratie, een onderwijsinstelling of krijgen zij in opdracht van team 
Arbeidsintegratie een verlengd traject door NVA aangeboden’, aldus de Rekenkamer 
Amersfoort (2017).  
 
Aandachtspunten  
 

• Het lukt vergunninghouders redelijk goed om in praktische beroepen terecht te 
komen. Lastiger is het om een plek te vinden in de zorg (mbo-niveau 1 of 2) of in 
beroepen waarvoor een hoger opleidingsniveau geldt.  

• Om verschillende redenen zal een groep vergunninghouders waarschijnlijk niet 
slagen voor het inburgeringsdiploma of een mbo-diploma. Het is echter zonde om de 
talenten van deze mensen onbenut te laten. De vraag is dan ook hoe hiermee om te 
gaan.  

• De meeste vergunninghouders geven aan te willen participeren in de maatschappij, 
maar de overstap naar betaald werk vanuit de bijstand is niet voor iedereen 
aantrekkelijk. De bijstand biedt de veiligheid van een basisinkomen en 
ondersteuning door een klantmanager bij de vele papieren en regels. De 
mogelijkheid om binnen een bedrijf of organisatie te kunnen doorgroeien is voor 
velen ook niet realistisch; het salaris zal voor heel wat vergunninghouders niet ver 
boven het bijstandsniveau uitkomen.   

• De pilot Snel Meedoen (BBS) laat zien dat de werkzaamheden van klantmanagers en 
VluchtelingenWerk overlap vertonen. Klantmanagers volgen de eigen lijn, 
VluchtelingenWerk volgt de eigen waarden. Er zijn onlangs afspraken gemaakt om 
taken beter op elkaar af te stemmen.  
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• Met name de kleinere gemeenten willen op regionaal niveau meer samenwerken 
voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van vergunninghouders en 
werkgevers in de arbeidsmarktregio.  

• Ook is de wens uitgesproken om het onderwijs meer (beter) te betrekken bij het 
traject naar werk, bijvoorbeeld door het opzetten van samenwerkingsverbanden 
met lokale werkgevers en het gericht opleiden van vergunninghouders in 
afstemming op de arbeidsvraag in de regio.  

• Tevens is de wens geuit om intensiever in te zetten op matching tussen 
vergunninghouder en werkgever/beschikbare functies. Het WSP zou hier een 
intensievere rol in kunnen spelen. Momenteel is het WSP bezig met een pilot 
omtrent werkgeversbenadering. De resultaten moeten nog gemonitord worden.   
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6. Overige 
 

Gezondheid                 
De gezondheid van vergunninghouders valt in principe onder de reguliere 
(gezondheid)aanpak van de gemeenten. Er zijn echter wel ondersteuningsmogelijkheden 
specifiek voor vergunninghouders, bijvoorbeeld vanuit de VNG (Ondersteuningsprogramma 
Integrale aanpak Gezondheid Vergunninghouders) en de GGDrU. Voor zover bekend maken 
nog niet alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort hier gebruik van. Het is de 
vraag in hoeverre de betrokkenen goed op de hoogte zijn van de bestaande mogelijkheden. 
Deskundigheidsbevordering van huisartsen, wijkteams en andere maatschappelijke 
initiatieven lijkt wenselijk. Op dit moment lijkt de gezondheid(sbeleving) van 
vergunninghouders nog een onderbelicht thema binnen de regio.  

Wet inburgering  
Sinds de herziening van de Wet inburgering in 2013 spelen gemeenten formeel geen rol 
meer in de uitvoering van het inburgeringsbeleid (Rekenkamer Amersfoort, 2017). In 2020 
wordt de Wet inburgering opnieuw herzien en wordt het takenpakket van de gemeenten 
weer uitgebreid. Wat dit precies betekent voor de gemeenten is nog de vraag. Wel 
onderstrepen de meeste gemeenten dat zij blij zijn dat zij meer regie krijgen. Dit biedt 
ook kansen voor versterking van de samenwerking in de regio en voordelen, zoals de 
gezamenlijke inkoop van inburgeringstrajecten en aansluiting van onderwijs op werk 
(beschikbare arbeidsplaatsen).   

In de pilot ‘Snel meedoen’ van de BBS die afgelopen jaar in de gemeenten Baarn, 
Bunschoten en Soest is gestart, wordt actief ingezet op versneld integreren door naast de 
inburgering al te starten met participatie (studie of arbeid). Dit ter bevordering van hun 
zelfstandigheid en integratie. Die behoefte komt zowel vanuit de gemeente als van de 
vergunninghouders zelf.  

Alleen een intakegesprek is onvoldoende om een goede inschatting te maken van een 
persoon. De overheid wil daarom graag gebruikmaken van een objectief meetinstrument 
om de koers te bepalen die een vergunninghouder gaat varen. Het risico is echter, als dit 
meetinstrument een momentopname geeft, dat het later wellicht niet meer kan worden 
op- of afgeschaald; het leervermogen kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door de situatie. 
Het is dus belangrijk óók te kijken naar de motivatie en inzet van een persoon. NVA vindt 
het dan ook wenselijk dat het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) een 
langere termijn bestrijkt en de mogelijkheid biedt om op- of af te schalen.  

NVA schat dat de Z-route minimaal 25 procent is (tegenover de schatting van 15 procent 
door de overheid) en verwacht dat het geen zin heeft om deze groep taalniveau B1 te laten 
halen. NVA hoopt dan ook dat de nieuwe wetgeving ruimte laat om rekening te houden met 
omstandigheden en ruimte en vertrouwen geeft aan gemeenten om een eigen invulling te 
geven.   

  

   


	2. Kansrijke koppeling
	Stand van zaken
	De verhuizing van vergunninghouders is de eerste stap naar een nieuw leven in een nieuwe gemeente. Zodra vergunninghouders door het COA zijn gekoppeld aan een gemeente krijgen zij in de regel binnen twee á drie maanden een woning toegewezen. Na toewij...
	Aandachtspunten
	Aandachtspunten


	6. Overige
	Wet inburgering


