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1. Schets van de regio   

De arbeidsmarktregio Flevoland bestaat uit vijf gemeenten: Almere, Lelystad, Dronten, 
Urk en Noordoostpolder. De gemeenten verschillen in grootte, hun economische structuur 
en hun oriëntatie op andere regio’s. Almere en Lelystad oriënteren zich op de Metropool 
Regio Amsterdam, Dronten vooral op Zwolle.  

Het regionaal werkbedrijf Flevoland Werkt geeft de gemeenten een bestuurlijk en 
uitvoerend kader voor het ondersteunen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit 
heeft de vijf gemeenten in de regio in staat gesteld de samenwerking te zoeken in het 
benaderen van werkgevers en de inzet van arbeidsmarktinstrumenten, zonder in te leveren 
op hun couleur locale.  

Het regionaal werkbedrijf heeft recent besloten de focus te verbreden naar alle mensen 
die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, inclusief vergunninghouders. In 
2019 wordt de samenwerking op het dossier vergunninghouders ingevuld op basis van de 
veranderopgave van de huidige inburgeringswet.  

 

2. Kansrijke koppeling 

In Flevoland zijn nog twee van de oorspronkelijk drie azc’s in gebruik. In een 
intentieverklaring hebben de vijf gemeenten in de regio en het COA zich voorgenomen dat 
alle vergunninghouders die aan de regiogemeenten worden gekoppeld, uit deze twee azc’s 
komen. De gedachte is dat deze koppeling de start van de integratie van de 
vergunninghouders bespoedigt. Vooral de kleinere gemeenten Noordoostpolder, Dronten en 
Urk profiteren van deze afspraak; de hoogte van hun taakstelling in combinatie met de 
schaalgrootte maken maatwerk goed mogelijk. In de grotere gemeenten (Almere en 
Lelystad) komen de meeste gekoppelde vergunninghouders ook uit de regio; een klein deel 
komt uit een azc van buiten de regio. 

De gemeenten in de regio Flevoland merken naar eigen zeggen niet veel van de kansrijke 
koppeling. De betrokken functionarissen noemen hiervoor verschillende redenen. Zo houdt 
de vraag naar personeel op de lokale of regionale arbeidsmarkt geen rekening met de 
specifieke kenmerken van de vergunninghouders (zoals kwalificatie of mogelijke 
posttrauma’s). Daarnaast sluiten de werknemers- en werkvaardigheden van 
vergunninghouders niet zondermeer aan op deze vraag. Veel vergunninghouders moeten 
een training en/of kwalificatietraject doorlopen voordat ze aansluiting kunnen vinden op 
de lokale arbeidsmarkt.  

De koppeling blijkt niet alleen samen te hangen met het azc waarin een vergunninghouder 
verblijft. Ook de beschikbaarheid van passende woningen speelt een rol, zoals woningen 
voor grote gezinnen. Alle regiogemeenten hebben periodiek overleg met het COA over de 
gekoppelde vergunninghouders, waarin zij knelpunten én kansen voor verbetering van het 
koppelproces met elkaar bespreken. 
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3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

De vijf regiogemeenten hebben afspraken gemaakt over de invulling van de opvangperiode 
in het azc, waarbij ze rekening houden met de visie van het azc op de belastbaarheid van 
de vergunninghouders en met het aanbod van het azc in het kader van pre-inburgeren.  

De regio heeft meer opvangplekken dan volgens de taakstelling noodzakelijk is. Dit maakt 
het vaak lastig om de gekoppelde azc-bewoners een ander aanbod te doen dan de 
bewoners die niet gekoppeld zijn aan een van de regiogemeenten. De locatiemanagers van 
de azc’s zien erop toe dat dit geen aanleiding wordt voor onrust of voor onhaalbare 
verwachtingen tussen de azc-bewoners onderling.  

Omdat de afstanden vaak groot en voor veel vergunninghouders lastig te overbruggen zijn 
(ook financieel), bemoeilijkt dit hun deelname aan (vrijwillige) activiteiten buiten het azc. 

 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn 

De gemeenten in de regio hebben aan het begin van het project in 2017 uitgebreid 
kennisgemaakt met de medewerkers van het COA. Beide partners voeren regelmatig 
overleg. Nadat een vergunninghouder het pre-inburgeringsaanbod van het azc heeft 
afgerond, wordt in de regio de warme overdracht voorbereid. Over het algemeen hebben 
alle gemeenten toegang tot het TVS en de klantprofielen. Als deze goed zijn beschreven, 
vormen ze een goede basis voor de overdracht. 
Na huisvesting van de vergunninghouder doen de gemeenten een uitgebreide intake. Deze 
intake geeft meer zicht op de participatiemogelijkheden dan wat er in het TVS is vermeld. 
Gezinsherenigers worden bijvoorbeeld niet vermeld in TVS.  

Dronten 
In Dronten gaat de gemeentelijke klantmanager naar het azc voor de warme overdracht en 
wordt de vergunninghouder welkom geheten met een goodie bag. Daarnaast wordt een 
stadsgids overhandigd die door een eerder gehuisveste vergunninghouder is gemaakt. 
Hierin wordt het netwerk in de stad in beeld gebracht door de ogen van de doelgroep zelf. 
Dronten heeft samen met ketenpartners in de stad een bijeenkomst georganiseerd over het 
thema gezondheid vergunninghouders. Partijen hebben zich aan elkaar gepresenteerd en 
verteld wat ze voor vergunninghouders in de stad doen. Daarnaast heeft Dronten het 
boekje ‘Gezond leven, gezond inburgeren’ aangeschaft en onderdeel gemaakt van de 
warme overdracht en kennismaking met de stad. 

Lelystad 
Lelystad onderhoudt contact met het COA om gekoppelde vergunninghouders in het azc 
voor te bereiden op de lokale arbeidsmarkt en zo hun kansen op betaald werk te 
vergroten. Bij zorgproblematiek wordt contact gelegd met VluchtelingenWerk, zodat bij 
bijvoorbeeld een aanpassing van de woning de ondersteuning op tijd kan starten. 

Almere 
Het COA, VluchtelingenWerk en de gemeente Almere werken nauw samen. Als de 
vergunninghouder de pre-inburgering heeft doorlopen, wordt in overleg met de gemeente 
gekeken wat de mogelijkheden zijn om alvast het NOA-assessment af te nemen en 
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eventuele activiteiten eerder te starten. De casemanager van het COA geeft een warme 
overdracht aan de klantmanager van de gemeente. Alle gemeenten houden na huisvesting 
in de regio een integraal intakegesprek gericht op de participatiemogelijkheden. 
 

5. Integrale trajecten 

In 2017 zijn er pilots gestart met integrale trajecten om tot nieuwe werkwijzen te komen 
om de integratie van vergunninghouders te bespoedigen. De kern is het koppelen van de 
inburgering aan het toekomstperspectief van de vergunninghouder en een traject te 
bieden met een focus op scholing en werk. De pilots moeten de gemeenten inzicht 
verschaffen in wat werkt onder welke omstandigheden en sluiten daarmee goed aan bij de 
veranderopgave en de leerroute in de (toekomstige) inburgeringswet.  

Almere 
Voor jonge vergunninghouders heeft Almere gekozen voor peer-to-peer-coaching door - 
autochtone - studenten. In 2018 zijn zestig vergunninghouders gestart met verschillende 
onderwijs- en werk(voorbereidende) trajecten. Ter vergelijking: in 2017 waren dit er 
veertig. In 2018 zijn 22 jonge vergunninghouders een duaal traject ingegaan om door te 
stromen naar regulier onderwijs (mbo en hbo). Ook zijn twaalf vergunninghouders gestart 
met een voorbereidend traject met de UAF. Van de groep die in het schooljaar 2017/2018 
is begonnen met het schakeljaar (veertig deelnemers), zijn 23 deelnemers uitgestroomd 
naar regulier mbo-onderwijs en zijn er drie begonnen aan een schakeljaar voor een hbo-
opleiding, vooralsnog met behoud van uitkering. De pilots hebben inzicht gegeven in de 
benodigde kosten die dit gecombineerde aanbod en de begeleiding van de deelnemers met 
zich meebrengen.  

Voor vergunninghouders met een beroepsverleden is Almere in het najaar van 2018 gestart 
met sectorgericht inburgeren. Deze pilot loopt vooruit op de B1-route zoals in de 
veranderopgave is verwoord. De 23 deelnemende vergunninghouders hebben een 
beroepsverleden in hun land van herkomst of willen zich oriënteren op een 
beroepsperspectief in Nederland. Naast taalonderwijs krijgen de deelnemers de eerste vier 
maanden van deze pilot maatschappelijke stages aangeboden om het leren van de taal 
context te geven. Ook worden er taalmaatjes ingezet om de gespreksvaardigheden te 
ontwikkelen. In de daarop volgende vier tot zes maanden krijgen zij werkstages 
aangeboden bij potentiele werkgevers om de taal ook in een beroepscontext te leren. De 
pilot loopt tot 31 augustus 2019; de eerste ervaringen zijn positief. De prognose is dat 18 
van de 23 deelnemers het in zich hebben om binnen de pilotperiode op B1-niveau klaar te 
zijn voor de arbeidsmarkt. In de pilot wordt samengewerkt met verschillende 
onderwijsinstellingen en bedrijven: roc Flevoland, AERES MBO, Arbeidsmarktbureau en 
bemiddelingsbureau Metechnica, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 
Installatiebedrijf (OTIB), Uitzendbureau COVEBO, Uitzendbureau Herenbos, Banen in het 
Groen, De Flexwinkel, Uitzendbureau AB, Kleur in Cultuur en Stichting Present. 

Vergunninghouders met een laag taalniveau kunnen in Almere participeren in de wijk via 
de participatiefabriek. Via de leermeester-gezel-methode worden de behoeften van de 
buurtbewoners vertaald naar activiteiten in en rond het buurtcentrum op het gebied van 
ontmoeting, ondersteuning en cultuur. De vergunninghouders kunnen hierin werkervaring 
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opdoen, hun taalkennis vergroten, een netwerk opbouwen en hun zelfredzaamheid 
vergoten.  

Lelystad 
De gemeente Lelystad voert al vanaf de start van de projectperiode geïntegreerde 
trajecten voor vergunninghouders uit, waarin werken wordt gecombineerd met taal- en 
inburgeringslessen. Iedere vergunninghouder krijgt een weekprogramma op maat. Hiervoor 
is een structureel afstemmingsoverleg met Stichting Welzijn (VluchtelingenWerk), het MBO 
College, Flevotaal en het COA ingericht.  

Lelystad gebruikt naast de klantprofielen in het TVS ook Persoonsprofiel Scans (PPS-V) die 
kunnen worden afgenomen bij vergunninghouders die slechts hun eigen taal spreken, maar 
wel computervaardig zijn. Dit online assessment helpt bij het in beeld brengen van de 
mogelijkheden en belemmeringen van vergunninghouders in hun zoektocht naar passend 
onderwijs of werk.  

Daarnaast hebben alle werkcoaches een training interculturele communicatie gevolgd die 
hen helpt bij communicatieproblemen met een culturele grondslag. Vanwege de relatief 
grote afstand tot de arbeidsmarkt en de vaak onrealistische verwachtingen van deze 
doelgroep, is er voor de Eritrese vergunninghouders een empowermentprogramma 
georganiseerd. Door dit programma is het een aantal van hen gelukt om betaald werk te 
krijgen. 

Kansrijke vergunninghouders krijgen in Lelystad zogeheten functionele plaatsingen, zoals 
een werkervaringsplek of stage om ervaring en vaardigheden op te doen in 
werkomgevingen die aansluiten bij hun opleidingsprofiel en werkervaring. Momenteel 
volgen tien deelnemers dit traject, allen met een mbo+ werk- en denkniveau. Hoe kansrijk 
iemands positie is, wordt niet alleen bepaald door opleidingsniveau en ervaring. Ook 
psychologische stabiliteit en de mate waarin de wensen en verwachtingen van de 
vergunninghouders realistisch zijn, worden meegewogen.  

Noordoostpolder en Urk 
De gemeenten Urk en Noordoostpolder trekken samen op bij het organiseren van trajecten 
voor vergunninghouders. In een samenwerking met het roc krijgen jongeren een 
gecombineerd aanbod van inburgering en onderwijs van vijf dagen per week waarvan ze 
twee dagen stage lopen. Er zijn twee groepen gestart: één groep die het traject aflegt in 
één jaar en een groep die hier twee jaar de tijd voor heeft.  

Dronten 
De gemeente Dronten is bezig met de voorbereiding van het duale aanbod aan 
vergunninghouders en volgt hiervoor de aanpak die in Harderwijk wordt toegepast. 
Gedurende twintig weken wordt er vier dagen per week aandacht besteed aan 
taalvaardigheid. De gemeente zet in op de meest kansrijke kostwinner die fulltime met het 
traject bezig gaat. Na de eerste twintig weken volgen er nog eens twintig weken, waarbij 
wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. Het sw-bedrijf biedt in 
Dronten een leerwerktraject aan van maximaal één jaar met aandacht voor taal op de 
werkvloer. In deze periode kan de vergunninghouder verkennen waar zijn of haar 
voorkeuren liggen op de arbeidsmarkt: bij elektrotechniek, groenvoorziening of vervoer.  
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6. Overige 

Na de landelijke kennismaking is de sleutelfiguur gezondheid uitgenodigd voor een 
regionaal beleidsoverleg om kennis te maken met de gemeenten in de regio en voor een 
overleg met ketenpartners om mee te denken over de gezondheidsbehoeften van de 
doelgroep. Op beide uitnodigingen is hij niet ingegaan. De ondersteuning via de 
sleutelfiguur is kwetsbaar gebleken en het contact is verwaterd. Wel is de gezondheid van 
vergunninghouders een onderwerp van aandacht bij alle gemeenten in de regio. Alle 
gemeenten voeren regelmatig overleg met partners in de stad over het thema. 

Omdat de inburgering (lees het organiseren van taalonderwijs) als wettelijke taak niet bij 
de gemeente lag, was er niet veel energie om als regio gezamenlijk op te trekken op dat 
front. Wel was er de behoefte om het contact met het COA goed te stroomlijnen en 
contacten te leggen vooruitlopend op huisvesting. Hiervoor is er een regionale bijeenkomst 
georganiseerd met alle gemeenten, azc’s/COA en roc’s. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
casemanagers van het azc gekoppeld aan een klantmanager van de gemeente. Ook hebben 
de klantmanagers kennisgemaakt met het aanbod in het azc en zijn afspraken gemaakt 
over de mogelijkheden voor de warme overdracht en het gemeentelijk aanbod.  

Op initiatief van de gemeente zijn in Almere twee focusgroepen ingesteld (één Syrische en 
één Eritrese) die bij wijze van panel periodiek worden geraadpleegd over hun ervaringen 
met de gemeentelijke dienstverlening, met taalaanbieders en de netwerkontwikkeling in 
de stad. De focusgroepen zijn inmiddels overgedragen aan VluchtelingenWerk, zodat ze 
periodiek betrokken kunnen worden bij het doorontwikkelen van de maatschappelijke 
begeleiding die wordt aangeboden aan nieuwe vergunninghouders in de stad. 

De aangekondigde veranderingen in de Wet inburgering vragen om een andere manier van 
samenwerken in de regio op dit dossier. Hiervoor is op initiatief van de regiocoördinator 
voor het einde van 2018 een overleg gehouden met de afdelingshoofden van de sociale 
diensten in de regio. Zij hebben het thema vergunninghouders en de veranderopgave 
inburgering in de prioriteiten-top 3 voor regionale samenwerking in 2019 genoemd. De 
bijdrage en rol van de regiocoördinator zijn hierbij genoemd en erkend. 

 

 


