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1. Schets van de regio 
 

De arbeidsmarkt in de regio Groot-Amsterdam is landelijk gezien een kansrijke regio. 
Groot-Amsterdam profiteert vooral van de groei in de zakelijke dienstverlening, zoals de 
ICT en de consumentendiensten, waaronder de detailhandel en horeca. Veel bedrijven 
hebben hun hoofdkantoor in Amsterdam wat Amsterdam ook steeds aantrekkelijker voor 
andere bedrijven. Het toenemende toerisme stimuleert de werkgelegenheid in de horeca 
en musea en de nabijheid van Schiphol zorgt voor banen in de distributie. Het aantal banen 
in de bouw neemt toe door de aantrekkende woningmarkt. 
 
De samenwerking in het regionaal werkgeverspunt (WSP) is verdeeld over drie satellieten: 
 

1) Satelliet Amsterdam: UWV, Pantar en de gemeenten Amsterdam, 
Diemen en Ouder-Amstel 

2) Satelliet Amstelvenen: UWV, AM Match en de gemeenten Amstelveen, 
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen; 

3) Satelliet Haarlemmermeer: UWV, AM Match en de gemeente 
Haarlemmermeer. 

 
In de regio is uitsluitend in Amsterdam een azc gevestigd. Aan de regiogemeenten 
gekoppelde vergunninghouders komen behalve uit Amsterdam met name uit azc Almere en 
azc Zeewolde. 
De gemeente Amsterdam had reedsvanaf de start van het project ‘Screening en matching’ 
een beleid om de wachttijd van vergunninghouders zinvol in te vullen, de overige 
gemeenten hadden ambities daartoe, maar waren nog niet zo ver. Alle gemeenten in de 
regio Groot-Amsterdam hanteren vanaf het moment van koppeling een duale aanpak sinds 
de start van het project: inburgering naast snelle toeleiding naar opleiding en/of werk.  
 
 

2. Kansrijke koppeling 
 

Stand van zaken 
Medio december 2018 is de regiocoördinator geïnterviewd over de ervaringen in Zeeland en 
Groot-Amsterdam met de Kansrijke Koppeling door onderzoeksbureau De 
Beleidsonderzoekers (in opdracht van het ministerie van SZW). In dit gesprek heeft de 
regiocoördinator aangegeven dat de meerwaarde van dit (in principe prima) instrument in 
de regio Groot-Amsterdam weinig wordt gevoeld, met uitzondering van de stad 
Amsterdam. Het is moeilijk vast te stellen of de stap voorwaarts die daar gemaakt is, het 
gevolg is van het project Screening en matching of omdat er een azc in Amsterdam is 
gevestigd waarover met het COA is afgesproken dat daar in ieder geval aan Amsterdam 
gekoppelde vergunninghouders worden geplaatst. Bovendien is met het COA afgesproken 
dat met name jonge alleenstaande vergunninghouders aan Amsterdam gekoppeld worden 
vanwege het grote opleidingsaanbod en omdat er voor gezinnen geen huisvesting 
beschikbaar is. 
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1  
 
Stand van zaken 
Het vroegtijdige contact in de azc’s tussen de gemeenten en de vergunninghouders die aan 
die gemeenten worden gekoppeld, verloopt in veel gevallen moeizaam. De gemeente 
Amsterdam is wederom de uitzondering. In vervolg op de meet & greet van 8 maart 2018 
vond op donderdag 15 november een meeting plaats tussen casemanagers van het COA en 
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de gemeenten. Deze keer waren naast de klantmanagers ook de beleidsmedewerkers 
uitgenodigd.  
Onderstaand overzicht geeft een indruk van de vorderingen van de regiogemeenten met 
‘integratie en participatie vanaf dag 1’ en de ‘warme overdracht en doorlopende leerlijn’. 
 
 
Overzicht acties gemeenten richting vergunninghouders azc 
 
Gemeente Op TVS? Infomateriaal 

voor 
statushouder in 
azc’s? Ook brief 
met naam 
klantmanager? 

Start 
gemaakt met 
participatie 
in azc? 
 

Mailboxen 
gerealiseerd 
voor 
overdracht 
richting 
COA?*  

Amstelveen/Aalsmeer Ja Ja Nee, maar 
plan is 
gereed 

Ja 

Amsterdam Ja Ja Ja Ja 
Diemen Ja Nog niet. Diemen 

inventariseert 
hoe dit 
foldermateriaal 
vorm te geven 

Nee Ja 

Haarlemmermeer Ja, via 
omweg 

Nee Nee Nee, ICT geeft 
hiervoor geen 
toestemming 

Ouder-Amstel Ja Nee Nee ja 
Uithoorn Ja Alleen 

gemeentegids, 
nog niet over 
integratie 

Nee Ja 

 
* Voor het COA zijn de algemene mailboxen een tweede optie. Liever kiest het COA voor individueel 
mailverkeer tussen casemanager COA en klantmanager gemeente. Bij het COA worden bij ziekte en 
verlof e-mailberichten altijd naar een collega doorgezet. 
 
 
 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn                           
 
Stand van zaken 
In het overleg in november is ook besproken wat nog nodig is om de laatste stappen te 
zetten voor vroegtijdig contact met en een warme overdracht van gekoppelde 
vergunninghouders. Afgesproken is dat Amstelveen en Amsterdam het informatiemateriaal 
dat zij aan hun vergunninghouders in het azc sturen, delen met de andere gemeenten in de 
regio. De regiocoördinator voegt daar een voorbeeldbrief bij die de zuidelijke 
arbeidsmarktregio’s (COA Zuid) toesturen aan hun vergunninghouders in de azc’s.  
 
Een volgende afspraak is dat de regiocoördinator bij Haarlem en Zaanstad informeert hoe 
zij hun welkomstdagen voor vergunninghouders inrichten. Nogmaals is bevestigd dat het 
COA reiskostenvergoeding kan toekennen aan vergunninghouders om naar de gemeente te 
reizen waaraan zij gekoppeld zijn voor intake en kennismaking. Ten slotte is afgesproken 
dat gemeenten nagaan in hoeverre hun bibliotheken of taalhuizen al iets kunnen 
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betekenen voor het op peil brengen van de digitale vaardigheden en het oefenen van de 
Nederlandse taal van hun vergunninghouders in het azc. 
 

 
 
5. Integrale trajecten 

 
Eind 2018 is het overzicht van de sectorprojecten ten behoeve van vergunninghouders 
geüpdatet. Zie hieronder het ‘Overzicht sectorprojecten t.b.v. vergunninghouders 
arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam’. Vooralsnog heeft alleen de gemeente Amsterdam 
deze lijst gevuld; in de andere gemeenten in de regio zijn dergelijke trajecten (nog) niet 
voor handen. Kandidaten van buiten de gemeente Amsterdam mogen aan een project 
deelnemen als er plek over is en de betreffende gemeente de kosten van de opleiding voor 
haar rekening wil nemen.  
 
In deze periode zijn gesprekken gevoerd met aanbieders van opleidingstrajecten tot bus- 
en vrachtwagenchauffeur, waaronder Consollid (de partij die in de omgeving een succesvol 
traject voor vergunninghouders heeft neergezet). 
 
Leerwerktrajecten voor vergunninghouders in Regio Groot-Amsterdam, stand van zaken 
op 31 dec. 2018 
 
1. Leer-werktraject BBL Verzorgende-IG mbo 3 
 
Algemene informatie In dit traject worden deelnemers opgeleid tot 

verzorgende ouderenzorg. 
In het voortraject oriënteren zij zich op de zorg door 
mee te lopen in een zorginstelling 
(woonzorgcentrum). Daarnaast theorie en taal. 
Afhankelijk van de deelnemer duurt het voortraject 5 
tot 10 maanden. Aansluitend kan de deelnemer bij 
goed gevolg door naar de BBL-opleiding tot 
Verzorgende-IG (werken en leren, mbo-niveau 3).  

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam 
Stakeholders ROC van Amsterdam, UAF, gemeente Amsterdam, 

WSP, diverse zorginstellingen/verpleeghuizen: 
Cordaan, Amsta en Amstelring. 

Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

Maximaal 18 per groep (inmiddels drie groepen 
gestart, begin 2019 start vierde groep). 

Soort opleiding Voorschakeltraject met vervolgopleiding tot 
Verzorgende-IG (mbo-3). Degenen voor wie dit niet 
haalbaar is, kunnen mbo-2 halen.  

Contactpersoon Annemieke van Diepen (WSP) 
 
 
2. Project Wow 
 
Algemene informatie In dit traject worden deelnemers opgeleid voor de 

hospitality. Uitstroomprofielen zijn: 
- Housekeeping 
- Kok 
- Gastheer/-vrouw 
- Receptiemedewerker 
- Facilitair medewerker 
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Doel: deelnemers gaan na het eerste jaar door 
met BBL-niveau 2/3 of blijven werkzaam op 
arbeidscontract. 

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam 
Stakeholders ROC van Amsterdam, gemeente Amsterdam, WSP, 

House of Hospitality, Wow hotel. 
Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

20 per groep (inmiddels 3 groepen gestart in 
2017-2018, begin 2019 start de vierde groep).  

Opleiding Het project biedt zowel oriëntatieplaatsen en 
opleidingstrajecten op niveau mbo-entree en 
niveau 2/3 met een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). 

Contactpersoon Lariesa Bierenbroodspot (gemeente) 
 
 

3. Project Mozaïek 
 

Algemene informatie Mozaïek komt overeen met het Wow-traject. 
Deelnemers worden opgeleid voor de hospitality. 
Uitstroomprofielen zijn: 

- Housekeeping 
- Kok 
- Gastheer/-vrouw 
- Receptiemedewerker 
- Facilitair medewerker 

Doel: deelnemers gaan na het eerste jaar door 
met BBL-niveau 2/3 of blijven werkzaam op 
arbeidscontract.  

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam 
Stakeholders ROC van Amsterdam, gemeente Amsterdam, WSP, 

House of Hospitality, Mozaïek. 
Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

20 per groep (eerste groep september 2018 
gestart) 

Opleiding Het project biedt zowel oriëntatieplaatsen en 
opleidingstrajecten op niveau mbo-entree en 
niveau 2/3 met een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). 

Contactpersoon Lariesa Bierenbroodspot (gemeente) 
 
 

4. Project Bedrijfswagentechnicus 
 

Algemene informatie In dit traject worden deelnemers voorbereid voor 
werk en/of opleiding in de 
bedrijfswagentechniek. Alle bemiddeling naar 
stages en werk gebeurt vanuit een samenwerking 
tussen NexTechnician, ROC van Amsterdam en 
jobhunter van de gemeente Amsterdam.  

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam 
Stakeholders NexTechnician, Truck Academy, gemeente 

Amsterdam, WSP, Amsterdam Werkt! ROC van 
Amsterdam, diverse werkgevers. 

Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

20 per groep (eerste groep april 2018 gestart) 
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Opleiding Het project biedt oriëntatieplaatsen en 
opleidingstrajecten op niveau mbo-entree en 
niveau 2 met een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). 

Contactpersoon Janneke Tjebbes (gemeente) 
 
 
5.Project Vergunninghouders in de Bouw 

 
Algemene informatie In dit traject worden deelnemers voorbereid voor 

werk en/of opleiding in de bouw. Het gehele 
traject is maatwerk: deelnemers kunnen de fases 
op eigen tempo doorlopen en waar mogelijk ook 
overslaan.  

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam 
Stakeholders Bouwmensen Amsterdam, ROC van Amsterdam, 

gemeente Amsterdam, WSP, W en R. 
Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

20 per groep (eerste groep oktober 2018 gestart) 

Opleiding Het project biedt oriëntatieplaatsen en 
opleidingstrajecten op niveau mbo-entree en 
niveau 2 met een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). 

Contactpersoon Marlet Schreuder (gemeente) 
 

 
6. Vergunninghouders voor de klas 

 
Algemene informatie Eénjarig traject ter voorbereiding op de zij-

instroomopleiding tot leraar in het voortgezet 
onderwijs (het zib-traject). Het traject bestaat 
uit twee dagen per week scholing in taalniveau 
(van B1 naar B2+), vaktaal en onderwijskennis en 
uit twee dagen per week werken als 
onderwijsondersteuner in het Amsterdamse VO. 

Arbeidsmarktregio Gemeente Amsterdam/MRA 
Stakeholders Vluchtelingenstichting UAF, Taskforce 

Lerarentekort, Hogeschool van Amsterdam, 
Wismon, gemeente Amsterdam. 

Aantal deelnemers in traject 
(waarvan vergunninghouders) 

15 (pilotgroep is in september 2018 gestart) 

Opleiding Voortraject tot de tweejarige zij-
instroomopleiding (zib-traject) op hbo-niveau. 

Contactpersoon Puck Euwe (gemeente) 
 
 

7. Externe leerwerktrajecten voor vergunninghouders 
 
Trajecten bij werkgevers In actieve samenwerking tussen 

werkgevers en de gemeente Amsterdam 
(jobhunters en klantmanagers) worden 
trajecten opgezet om deelnemers voor 
te bereiden op een arbeidsovereenkomst 
bij de werkgever.   
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Kapperstraject In dit traject krijgen deelnemers twee 
avonden per week les in 
vakvaardigheden en vakspecifieke taal. 
Vervolgens worden zij individueel 
bemiddeld naar een stage of 
arbeidscontract. Samenwerking tussen 
jobhunter (werving en bemiddeling), een 
professionele kapper (vakdocent), 
Calvijn college (locatie) en taalboost. 
Vijf kandidaten per groep, tweede groep 
wordt in 2019 opgezet.  

Hack Your Future Opleiding Softwaredeveloper/IT-
programmeur voor vergunninghouders 
Website: http://hackyourfuture.net/ 

ITPH Academy ICT-scholingstraject:  
Opleiding tot java script IT developer 
voor vergunninghouders, gevolgd door 
een stage bij werkgever. 
Contactpersoon: Bas Kelder 
E-mail: b.kelder@itph-academy.nl 

Accounter your future Vergunninghouders voorschakelen op 
betaald werk in de financiële sector 
(boekhouder) 
Contactpersoon: Anne Wevers  
E-mail: anne@accountyourfuture.com 

Selmani work Solutions Vergunninghouders voorschakelen naar 
werk in detailhandel, hospitality of zorg 
via een externe leerstage, gecombineerd 
met een vakspecifieke taalboost. 
Contactpersoon: Hanane Selmani 

Refugee Forward Vergunninghouders actief begeleiden 
naar zelfstandig ondernemerschap 
Contactpersonen:  
Robin van Peppen, 
R.van.peppen@amsterdam.nl 

Eigen Werk – project Engelstalig programma om 
vergunninghouders actief te begeleiden 
naar zelfstandig ondernemerschap 
Contactpersoon: Kurdo Memni,  
06 - 20 03 79 42 

 
 
 
6.Overige 

 
Regie op Inburgering 
In deze periode was er ook aandacht voor ‘Regie op inburgering’. De gemeente Amsterdam 
heeft het project ‘Nieuwe Amsterdamse Aanpak Inburgering’ voortgezet. Doel hiervan is 
om inburgering onderdeel te maken van de Amsterdamse aanpak voor vergunninghouders 
en te anticiperen op de voorgenomen stelselwijziging in 2020. Het project bestaat uit vijf 
deelprojecten: 
 

1. Kop/Intake 
2. Taal en Inburgering 

mailto:R.van.peppen@amsterdam.nl
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3. Voorbereiding op de Amsterdamse samenleving/ontzorgen 
4. Doorontwikkeling huidige intensieve en innovatieve aanpak 
5. Raakvlakken met andere gemeentelijke domeinen/programma’s 

 
Deelproject 2 is half december 2018 uitgemond in de ondertekening van het Convenant 
Kwaliteit Taal & Inburgering door achttien taalaanbieders die momenteel actief zijn in 
Amsterdam. Zes taalaanbieders volgen op korte termijn. Het Blik op Werk-keurmerk en 
enkele aanvullende eisen aan de taalaanbieder zijn leidend om het Convenant te kunnen 
ondertekenen. Dit Convenant heeft betrekking op de tussenperiode tot het van kracht 
worden van de nieuwe Wet Inburgering. 
 
In regioverband is het overleg over de Veranderopgave Inburgering (VOI) in november 
gestart. Collega’s van de gemeente Amsterdam hebben toen het project ‘Nieuwe 
Amsterdamse Aanpak Inburgering’ gepresenteerd. Op basis hiervan hebben de 
beleidsmedewerkers van de overige regiogemeenten gevraagd om spoedig vervolgoverleg. 
(dd. 17 januari 2019). 
 
Netwerkvorming en kennisdeling 
Informatievoorziening aan en het betrekken van gemeenten en andere relevante actoren in 
de arbeidsmarktregio vond ook in deze periode plaats via de wekelijkse nieuwsflits 
‘Vergunninghouders in het nieuws’ en de driemaandelijkse nieuwsbrief met berichten 
vanuit Divosa en het ministerie. De regiocoördinator vergunninghouders houdt daarnaast de 
wie-doet-wat-lijst bij met de acties voor vergunninghouders in Groot-Amsterdam, zodat 
collega’s van de verschillende gemeenten elkaar makkelijk kunnen vinden en sneller tot 
informatie-uitwisseling en samenwerking komen.  
 
 
 


