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1. Schets van de regio  
 

De Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD) bestaat uit de gemeenten Emmen 
(centrumgemeente), Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen en 
Midden-Drenthe. In samenwerking met UWV en de sw-bedrijven Alescon en de 
Emco-groep leveren zij een bijdrage aan het oplossen van lokale 
arbeidsmarktvraagstukken.  
 
Op het thema vergunninghouders werd voorafgaand aan dit jaar niet of nauwelijks 
inhoudelijke samengewerkt. Met het project Screening en matching 
vergunninghouders is een stap gezet om deze samenwerking vorm te geven. De 
regionale bijeenkomsten en de samenwerking op het gebied van de Entree-
opleiding voor jonge vergunninghouders zijn hiervan mooie voorbeelden. 
 
De samenwerking in de AMRD wordt ondersteund door een programmabureau. Bij 
het programmabureau is een programmamanager aangesteld die de activiteiten 
binnen de AMRD coördineert en/of uitvoert. De programmamanager wordt 
ondersteund door een beleidsadviseur, adviseur financiën, adviseur communicatie 
en een managementassistent. Het programmabureau zorgt voor de agenda van 
onderwerpen in de verschillende overleggen: 
 

• Bestuurlijk overleg 
• Managersoverleg 
• Teamleidersoverleg 
• Beleidsoverleg 
• Kernteam Werkgeversservicepunt (WSP) 

 
Het programmabureau fungeert als spin in het web in de regio. Vanuit daar wordt 
ook het project Screening en matching vergunninghouders gecoördineerd. De 
regiocoördinator legt rechtstreeks verantwoording af aan de programmamanager 
van de AMRD. 

Emmen 
De gemeente Emmen heeft sinds dit jaar haar sociale dienst ondergebracht in de 
NV Menso. Menso:  
 

• ondersteunt bij de arbeidsinschakeling in het kader van de Participatiewet, 
• stimuleert bedrijven om werkzoekenden in dienst te nemen, 
• begeleidt bijstandsgerechtigden bij de ontwikkeling naar werk of scholing en 
• zorgt voor handhaving van de leerplicht.  

 
Menso is verantwoordelijk voor de doelmatigheid; de rechtmatigheid blijft een 
verantwoordelijkheid van de gemeente Emmen. 
 
Menso heeft voor de arbeidsinschakeling twee teams:  
 

1) een team voor jongeren (27-)  
2) een team voor volwassen (27+) 
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In het team 27- hebben klantmanagers de rol om jongeren naar onderwijs en werk 
te begeleiden. Daartoe behoren voor elk van hen ook vergunninghouders. Vanaf 
2019 komt er naar verwachting een dedicated klantmanager die alleen jonge 
vergunninghouders in portefeuille heeft.  
In het team 27+ worden alle volwassen bijstandsgerechtigden naar werk en 
onderwijs begeleid. Vier klantmanagers van dit team houden zich alleen met 
vergunninghouders bezig. De klantmanagers van Menso geven zelf 
sollicitatietrainingen aan de vergunninghouders. Om de doelgroep beter onder de 
aandacht te kunnen brengen van werkgevers, is er een klantenkaart in 
ontwikkeling. Om de uitstroom naar werk te verbeteren is met uitzendbureau 
Timing voor alle bijstandsgerechtigden een project gestart; 15 van de 75 
deelnemers zijn vergunninghouder.  

 
Borger-Odoorn 
Vóór 2018 besteedde Borger-Odoorn alle Participatiewet-taken uit aan de 
gemeente Emmen. Vanaf 2018 organiseert ze (bijna) alles binnen de eigen 
gemeentegrenzen. De Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn neemt de uitvoer van 
taken op het gebied van het sociaal domein (Jeugdzorg, Wmo en uitvoering 
Participatiewet) voor haar rekening. De vergunninghouders zijn verdeeld over 
klantmanagers die zich bezighouden met participatie.  
Binnen de Stichting gelooft men in de filosofie van de ‘T-shaped professional’: die 
professional is specialist op een bepaald gebied (bijvoorbeeld de Participatiewet) 
én een generalist die verbinding kan leggen naar de andere domeinen. Een 
dedicated klantmanager die zich uitsluitend bezighoudt met vergunninghouders 
past niet in deze filosofie. Wel is er een klantmanager aangewezen die als 
contactpersoon fungeert voor de regiocoördinator en die ook de meeste 
inhoudelijke kennis heeft van de doelgroep. 
Stichting Sociale Teams werkt integraal (over het hele gemeentelijke sociaal 
domein) en grotendeels al in de geest van de nieuwe wet: integraal en op alle 
leefgebieden. Daar waar het gaat om duale trajecten en vacatures wordt veel een-
op-een geplaatst. Men ziet veel mogelijkheden op het gebied van techniek en dit 
levert ook uitstroom op. 

Coevorden 
De gemeente Coevorden voert de Participatiewet zelf uit. Drie klantmanagers 
richten zich speciaal op vergunninghouders. Het college had zich voor 2018 de 
ambitie gesteld de integratie en participatie van vergunninghouders te bevorderen 
door onder meer in te zetten op duale trajecten en de uitstroom naar werk en 
opleiding. Een team van klantmanagers, accountmanagers en beleidsmedewerkers 
heeft het hele jaar gewerkt om deze ambitie te realiseren. Vanuit de Bbz-regling is 
een echtpaar begeleid bij het opzetten van een eigen onderneming. Ook in 
Coevorden wordt veel een-op-een geplaatst, waarbij de nadruk niet alleen ligt op 
werk, maar ook op participatie. 

Hoogeveen en De Wolden 
De gemeenten Hoogeveen en De Wolden hebben één ambtelijke organisatie die 
werkt voor twee colleges en twee gemeenteraden. De Participatiewet wordt 
uitgevoerd door de eigen sociale dienst, waarbinnen vier klantmanagers zich 
uitsluitend bezighouden met de participatie van vergunninghouders. Het college 
van Hoogeveen heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat het de 
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bijstandspopulatie in de huidige collegeperiode met 15 procent wil verminderen.  
Klantmanagers volgen de training ‘Van baklava tot stroopwafel’ van TCVN en zijn 
daarover zeer positief. Er wordt overwogen om de training ook aan werkgevers aan 
te bieden.  
Hoogeveen en De Wolden realiseren de grootste uitstroom van vergunninghouders: 
in het derde kwartaal zijn zes vergunninghouders parttime aan de slag gegaan bij 
McDonalds.   

Midden-Drenthe  
De gemeente Midden-Drenthe voert de Participatiewet uit binnen haar eigen 
sociale dienst. Eén klantmanager buigt zich specifiek over de doelgroep 
vergunninghouders. Voor uitvoer van de Participatiewet werkt de gemeente nauw 
samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, bijvoorbeeld in het 
gezamenlijk starten van bepaalde trajecten. 
 
Voor de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe is per 1 januari 2019 
een nieuw leerwerkbedrijf opgezet: Stark. Stark is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wsw en krijgt een zeer belangrijk aandeel in het re-integreren 
van bijstandsgerechtigden met arbeidsvermogen. Voor vergunninghouders wordt 
naar verwachting een afzonderlijke leerwerkroute ingericht. 
Ook in Midden-Drenthe wordt veel een-op-een geplaatst. 50 tot 60 procent van de 
vergunninghouders volgt een duaal traject. Onlangs zijn zeven van de acht 
cursisten geslaagd voor de VCA.  
In Midden-Drenthe wordt een groep vrouwelijke vergunninghouders aangemeld bij 
Welzijnswerk om op zoek te gaan naar activiteiten voor sociale activering of 
vrijwilligerswerk. 

2. Kansrijke koppeling 
 
Het succes van kansrijke koppeling hangt onder meer af van het aantal beschikbare 
vacatures per beroepsgroep. Aangezien de AMRD een relatief kleine regio is met 
relatief weinig beschikbare vacatures heeft een kansrijke koppeling in de regio 
weinig meerwaarde.  
 
Advies: 
In een overleg met de regievoerders van het COA is besloten nader te bezien hoe 
beter kan worden aangesloten bij de huidige arbeidsmarktontwikkelingen.  
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3. Integratie en participatie vanaf dag 1/Doorlopende lijn 
 
In het tweede kwartaal is een bijeenkomst gehouden voor casemanagers van het 
COA en klantmanagers van de gemeenten. Het COA vertelde hier over de 
programma’s bij het azc en de gemeente Midden-Drenthe gaf een presentatie over 
haar aanpak. Er zijn afspraken gemaakt over het onderhouden van contact, maar 
het contact blijkt nog niet erg intensief. Dit heeft vooral te maken met de geringe 
instroom van vergunninghouders, maar het is niettemin een aandachtspunt. Het 
COA en de AMRD organiseren daarom in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw een 
bijeenkomst. 
 
Visie 
Gezien de grote afstand tussen het azc en de gemeenten blijft het voor de 
gemeenten in de AMRD lastig om de integratie en participatie vanaf dag 1 goed 
vorm te geven. Midden-Drenthe heeft in haar actieplan voor 2019 onder meer 
vastgelegd deze afstand te willen verkleinen door haar diensten al bij de azc’s aan 
te bieden. 
 
De warme overdracht vindt niet altijd plaats, maar als het gebeurt dan is dat –
gezien de aanzienlijke reisafstand – meestal telefonisch. Tijdens de bijeenkomst in 
het eerste kwartaal staat dit onderwerp opnieuw op de agenda, omdat hier nog 
winst te behalen is. De overdracht zal in de toekomst ook worden verbeterd door 
een beter gebruik van het TVS. De kritiek op het klantprofiel blijft dat deze matig 
ingevuld wordt. Daarbij hebben niet alle gemeentelijke klantmanagers toegang tot 
TVS. Het is de bedoeling dat dit in 2019 wel het geval is. 
 
Aandachtspunten: 

• Het contact tussen het azc en de gemeenten is nog niet erg intensief en 
verdient de aandacht.  

• De meeste gemeenten in de AMRD zetten al een paar jaar in op duale 
trajecten, maar dit kan en moet eerder. Het gebeurt nog te vaak dat de 
vergunninghouder de inburgering al heeft ingekocht vóórdat de 
klantmanager met de vergunninghouder spreekt.  

• Een goede ontwikkeling is de toenemende interesse onder klantmanagers 
voor een training over het begeleiden van vergunninghouders naar werk. Ook 
in de toekomst blijft hiervoor aandacht. Bureau Veiligheid, dat in het 
tweede kwartaal al een training heeft gegeven over cultuurverschillen, gaat 
deze training in 2019 geven. 
 

 
4. Warme overdracht en doorlopende leerlijn/ 5. Integrale trajecten 

 
Omdat er in de arbeidsmarktregio Drenthe weinig grote werkgevers zijn en het 
aantal vergunninghouders relatief beperkt is, zijn er veel een-op-een-plaatsingen; 
er is echt sprake van maatwerk. Veel MKB-bedrijven staan open voor deze 
doelgroep, wat duidelijk terug te zien is in de cijfers1: de helft van alle 
vergunninghouders zit in een duaal traject of heeft dit gevolgd.  

 

                                                      
1 Voor de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen zijn de resultaten momenteel niet beschikbaar. 



6 
 

 
Alle gemeenten werken hard aan de inrichting van integrale trajecten: 
 

• Vijf van de zes gemeenten hebben studenten aangemeld voor de Entree-
opleiding voor vergunninghouders. Dit heeft geleid tot een uitstroom van 
zo’n 45 vergunninghouders in de arbeidsmarktregio Drenthe. In Midden-
Drenthe is het (nog) niet gelukt om hiervoor kandidaten aan te melden, 
hetgeen samenhangt met het vertrek van de klantmanager 
vergunninghouders. Nu er een nieuwe klantmanager is, wordt zeker 
gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. 

• De verkenning voor een SITS-aanvraag (Europese subsidie) is op niets 
uitgelopen, omdat de subsidievoorwaarden dermate gecompliceerd waren 
dat de investeringen die de aanvraag vergde, niet opwogen tegen de te 
verwachten baten. 

• Er worden gesprekken gevoerd met het uitzendbureau WerQ, hofleverancier 
van het bedrijf Hoomark in Hoogeveen, om de mogelijkheden voor het 
opstarten van een duaal traject specifiek voor vergunninghouders te 
verkennen.  

• Er vinden veel taal- en werkstages plaats bij techniekbedrijven als Stevast in 
Beilen en TSH Vakopleidingen in Emmen, die in veel gevallen tot uitstroom 
leiden.  

• De gemeenten Emmen en Coevorden hebben deelgenomen aan het 
bakkerstraject. Vier van de twaalf werkzoekenden die zijn opgeleid tot 
bakker (met baangarantie) zijn vergunninghouder. 

• Voor de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe is per 1 
januari 2019 het werkbedrijf Stark opgezet, dat verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de Wsw en ook een aandeel heeft in het re-integreren van 
bijstandsgerechtigden met arbeidsvermogen. Voor vergunninghouders wordt 
waarschijnlijk een aparte leerwerkroute ingericht. 

• Vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) Drenthe is een werkgeversevent 
georganiseerd waar werkgevers in workshops zijn geïnformeerd over 
verschillende thema’s rondom participatie. In een van de workshops heeft 
een werkgever haar ervaringen gedeeld over het werken met 
vergunninghouders en de culturele factoren die hierbij een rol spelen.  

 
Aandachtspunt: 
Het is van belang om met gemeenten te blijven zoeken naar manieren om de 
vergunninghouders beter onder de aandacht te brengen bij bedrijven en samen te 
verkennen welke begeleiding ze nodig hebben. 

 
 

6. Overige 

Z-route 
In de AMRD ligt bij vergunninghouders veelal de focus op werk of opleiding. Dit 
terwijl er ook groepen vergunninghouders zijn voor wie dit niet haalbaar is. Er 
wordt her en der wel wat gedaan aan sociale activering en/of vrijwilligerswerk (al 
dan niet in combinatie met het lokale Welzijnswerk), maar dit kan versterkt 
worden. De gemeenten in de AMRD staan daar voor open. 
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Project Stark 
Binnen Stark worden een of meerdere leerwerkroute(s) ontwikkeld voor 
vergunninghouders. Het idee is om vergunninghouders op de locatie van Stark 
(leerwerkbedrijf) een traject te laten volgen gericht op inburgering en re-
integratie. Vier of vijf dagen in de week volgen zij ‘s ochtends Nederlandse les en 
draaien ze ’s middags mee in een van de vele werksoorten die het bedrijf kent. In 
het eerste kwartaal van 2019 moet dit zijn beslag krijgen.   
 

Project Start werk en blijf veilig 
Start werk en blijf veilig (SWB) in Beilen biedt veiligheidscursussen aan voor 
mensen die het hoge niveau van VCA niet kunnen halen. De komende periode gaan 
we werkgevers werven die op een andere manier naar veiligheid willen kijken. 
Hiervoor willen we verschillende pilots starten in de AMRD. 
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