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1. Schets van de regio 
 

De regio Food Valley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De taakstelling 
huisvesting van nieuwe vergunninghouders gaat in deze regio in 2019 met ongeveer 25 
procent omlaag. De ambtelijke werkgroep ‘Integratie en participatie van 
vergunninghouders FoodValley’ zorgt voor de regionale afstemming en is hiervoor tien keer 
bijeen geweest.  
 
Rondom het speerpunt ‘onderwijs en arbeid van vergunninghouders’ zijn vier inspirerende 
en drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor heeft het initiatief van de 
regiogemeenten zich naar de andere partners kunnen verbreden. Het aanbod voor 
vergunninghouders is verder gegroeid naar een meer integrale aanpak en duale 
programma’s. Veel aandacht ging uit naar kennisoverdracht en het bijpraten van nieuwe 
medewerkers op alle veranderingen in het dossier integratie en participatie van 
vergunninghouders. Tegelijkertijd is flink gebouwd aan een effectieve arbeidsmarktregio, 
onder meer door aanpassing van de overleg- en organisatiestructuur van de AMR 
FoodValley. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn veel bestuurders gewisseld. De 
belangstelling voor vergunninghouders bleef van alle kanten groot: 
   

• Vergunninghouders: eigen inzet om snel in te burgeren en de wens om passend 
werk te vinden.   

• Het Rijk: wil dat meer vergunninghouders aan het werk gaan en slagen voor hun 
inburgering.  

• Gemeenten: willen uitstroom uit de bijstand realiseren.   
• Werkgevers: zitten te springen om goed personeel.   

  
Visie  
De belangstelling voor werk en inburgering van vergunninghouders is in de hele regio 
toegenomen. Dit heeft een gunstig effect op de positie van de vergunninghouders die 
hierdoor meer in beweging komen. Deze aandacht moeten we vasthouden en de opgedane 
kennis gericht inzetten voor verhoging van het inburgeringsresultaat waarbij taalbeheersing 
op een hoger niveau zeker zal leiden tot meer en duurzame arbeidsparticipatie.   
 
Op basis van de ervaringen van de gemeente Barneveld met begeleid inburgeren heeft de 
werkgroep een notitie opgesteld over ‘regie op inburgering in de Food Valley’; dit om de 
lokale aanpak te versterken met het oog op de nieuwe wetgeving die minister Koolmees 
voorbereidt. De notitie is op 28 augustus 2018 besproken in het Management Overleg van de 
arbeidsmarktregio. Het MO heeft de werkgroep gevraagd om een stappenplan te 
ontwikkelen voor gemeenten en regio als voorbereiding op de Wet inburgering 2020.   
 
 

2. Kansrijke koppeling 
Kansrijke koppeling vraagt nog meer aandacht. Het belang van het vroegtijdig ophalen van 
klantinformatie wordt wel gezien, maar onvoldoende opgepakt. Daarom hebben we in het 
voorjaar contact gezocht met de casemanager participatie van het COA en heeft een 
uitwisseling plaatsgevonden met de contactpersonen bij de gemeenten. Door personele 
wisselingen was het contact niet meer actueel. Daarbij is het proces van huisvesting en 
integratie soms anders georganiseerd (bij een uitvoerende partij buiten de gemeentelijke 
organisatie) waardoor de klant voor participatie later in beeld komt.  
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Visie 
De inzet van het COA om voor 80 procent van de gekoppelde vergunninghouders een 
arbeidsmarktperspectief te kunnen afgeven blijkt in de praktijk nog niet goed te werken. 
Bij veel personen is het persoonlijk profiel beperkt of helemaal niet opgemaakt in het 
digitale overdracht systeem (TVS).   
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1   
 

Stand van zaken 
‘Niet afwachten maar direct aan de slag’. Afgaande op deze oproep van minister Koolmees 
om niet af te wachten tot er nieuwe wetgeving is voor inburgering kunnen we nu al aan de 
slag met ‘meer regie op inburgering en werk vanaf dag 1’. De regionale werkgroep heeft 
op 6 november 2018 een themabijeenkomst georganiseerd voor netwerkpartners 
(medewerkers van gemeenten, bemiddelaars WSP en VluchtelingenWerk). De casemanager 
participatie van het COA gaf hier een presentatie over het COA-aanbod van 
‘voorinburgering’ en de klantprofielen die in het azc worden opgesteld, er was een 
presentatie van het onderzoek van bureau Significant over de aanleiding voor de 
veranderopgave inburgering en de regiocoördinator vergunninghouders heeft verteld wat 
de stand van zaken is in de FoodValley. In groepen is men aan de slag gegaan met de vraag 
wat er staat te gebeuren en wat lokaal en regionaal moet gebeuren om voorbereid te zijn 
op de nieuwe Wet inburgering en de nieuwe rol van gemeenten. De opbrengst nemen we 
mee in het plan van aanpak 2019. Aandachtspunten uit die bijeenkomst zijn: 
  

• Omgekeerd denken; de inburgeraar meer richten op werk leidt tot kansrijk 
inburgeren.  

• Intensief coachen naar werk en inburgering betekent langere trajectbegeleiding 
om een duurzaam resultaat van werk en inburgering te bereiken. Stelt eisen aan 
trajectbegeleiding en volgsysteem.  

• Dedicated team nodig voor trajectbegeleiding, met kennis over duale 
programma’s voor werk en leren, cultuur en inburgering.  

• Bestuurlijke opdracht om vergunninghouders als nieuwe inwoners goed te 
faciliteren bij hun inburgering en participatie.   

 
 

4.Warme overdracht en doorlopende lijn 
 

Stand van zaken 
De regiocoördinator heeft regelmatig overleg met de participatieconsulenten van de 
regiogemeenten voor informatie- en kennisoverdracht. Het gezamenlijk doel was om de 
aandacht voor de groep vergunninghouders te versterken, te zorgen voor screening en 
inzicht in het bestand en te komen tot een hanteerbare caseload participatie. 
 

Gekoppelde vergunninghouders die nog in een azc verblijven, worden nu door de 
participatieconsulenten eerder opgepakt en warm overgedragen door het COA. De 
projectleider heeft gezorgd voor een regionaal overzicht van het onderwijsaanbod; van 
inburgeringslessen tot algemeen en beroepsonderwijs en het specifieke aanbod voor 
anderstaligen. Hier was veel vraag naar bij de consulenten. Door onderlinge uitwisseling 
van consulenten van gemeenten kwamen meer ideeën los over de organisatie van leer- en 
werkervaringsplaatsen.  
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Dedicated 
De afspraak om een dedicated team accountmanagers bij het WSP te organiseren is 
uitgevoerd. Deze accountmanagers hebben meer kennis van de groep vergunninghouders 
met hun inburgeringsplicht. In de praktijk werkt het team intensief samen in clusters bij 
gemeenten. Consulenten en accountmanagers hebben op de werkvloer veelvuldig contact 
over en met de vergunninghouder. Dit bevordert het zoeken naar passende banen en het 
vergaren van informatie die de werkgever nodig heeft. Het leidt ook steeds vaker tot 
duurzame arbeidsrelaties. In de arbeidsverhouding lukt het meer en meer om afspraken te 
maken over het combineren van werk met inburgeringslessen.  
Voor werkgevers met interesse in Syrische kandidaten kunnen we een handreiking 
aanbieden met aandachtspunten over cultuurverschillen. Via diverse projecten worden 
vergunninghouders extra onder de aandacht gebracht. Denk aan werken in de zorg, 
logistiek en aan de voorselectie van chauffeurs, een VCA-cursus in Arabisch taal voor 
technische beroepen, de voorschakelprogramma’s mbo en hbo en de voorbereiding op de 
Entree-opleiding voor anderstaligen.   
 

Voortgang 
Het is inmiddels bij alle gemeenten gebruik dat in het kader van de Participatiewet met 
vergunninghouders wordt gesproken over de voortgang van de taallessen en het 
inburgeringsprogramma. Steeds vaker worden afspraken gemaakt over de combinatie van 
leren met maatschappelijke activiteiten (onbetaald of betaald werk). Het beheersen van de 
Nederlandse taal is cruciaal voor werk. Uit de rapportage van DUO aan gemeenten blijkt 
dat de groep inburgeraars kleiner wordt. Na een lang inburgeringsprogramma (vaak met 
verlenging van de termijn) slagen steeds meer vergunninghouders erin om te voldoen aan 
de inburgeringsplicht. Op veel plaatsen is nog extra taalondersteuning nodig als de weg 
naar werk lastig is.   
 

Klantreis 
Op 7 juli hebben wij een inspiratiesessie georganiseerd voor professionals van instellingen 
voor onderwijs, werk en gemeenten. Hier hebben tien vergunninghouders uit de hele regio 
over hun ervaringen verteld. Deze persoonlijke verhalen leverden veel inzicht en adviezen 
op. De persoonlijke aandacht van professionals blijkt erg belangrijk.  
Andere inzichten: 
 

• Soms geduld hebben is belangrijk;  
• Vergunninghouders als opvoeders;  
• Aandacht voor gezinshereniging; de taalontwikkeling vraagt tijd.    
• Mogelijkheid om Engelstalig onderwijs te volgen.  
• Ondersteuning bij regelzaken voor onderwijs en werk (ingewikkeld), maatjes die je 

op weg helpen of een adres/steunpunt waar je met vragen heen kan.   
  
 

5. Integrale trajecten 
 

Stand van zaken 
Steeds meer vergunninghouders vinden betaald werk. Dat heeft deels te maken met de 
gunstige situatie op de arbeidsmarkt. In oktober 2017 lag het aantal vergunninghouders in 
de bijstand in Food Valley rond de 1.250. Dit is teruggelopen tot 1.100. Het aantal jongeren 
in deze groep is afgenomen tot 250 (was 350 in 2017). Het aantal vergunninghouders met 
betaald werk neemt toe tot 167 (was 87 in 2017).     
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De regionale werkgroep heeft vernieuwing van onderwijs voor vergunninghouders tot 
speerpunt gemaakt. Uitgangspunt is het werken aan meer regie op inburgering en een 
flexibeler aanbod voor vergunninghouders van duale programma’s (werken en leren). Op 7 
maart, 18 april, 23 mei en 11 juli 2018 zijn hiertoe inspiratiebijeenkomsten georganiseerd 
met partners. Het doel is dat vergunninghouders de Nederlandse taal eerder beheersen en 
duurzaam aan het werk kunnen.  
 

De werkgroep was niet tevreden over de ervaringen met onderwijstrajecten voor 
vergunninghouders. Vooral de inkoop van de voorschakelprogramma’s van het mbo en hbo 
in het schooljaar 2017-2018 waren aanleiding om opnieuw naar de trajecten voor onderwijs 
en werk voor vergunninghouders te kijken. De bekostiging van het onderwijs kwam volledig 
voor rekening van gemeenten en het rendement van de opleiding was laag omdat veel 
cursisten moesten switchen naar andere opleidingen waardoor ze lange tijd niet 
beschikbaar waren voor werk.   
 

Roc 
Voor de organisatie van begeleiding van jonge vergunninghouders wordt samengewerkt met 
het roc in het programma Entree voor anderstaligen. In september is een eerste groep van 
zeventien deelnemers van start gegaan die de lessen inburgering combineren met 
entreevakken als beroepenoriëntatie en extra taalonderwijs. De opleiding beslaat een volle 
werkweek. Na vier weken heeft iedereen een stageplaats gevonden bij een bedrijf.  
 

De deelnemers zetten hun inburgeringslening in en ontvangen daarnaast studiefinanciering 
voor schoolkosten en levensonderhoud. Omdat dit vaak een wankele (financiële) situatie 
betreft en snel uitval op de loer ligt, worden zij tijdens de onderwijsperiode ook door hun 
gemeente gecoacht. De ervaringen tot nog toe zijn positief. De deelnemers zijn enthousiast 
over het gestructureerd dagprogramma waarbij ze steeds in een Nederlandstalige omgeving 
zijn en werkervaring op doen. 
 

De deelnemers worden door de participatieconsulenten van de gemeente gefaciliteerd 
tijdens de opleiding, hun inburgering en de oriënterende stages bij bedrijven. Het roc blijft 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en er zijn resultaatafspraken 
gemaakt voor het eerste jaar. Een begeleidingscommissie van het roc met 
vertegenwoordigers van de regiogemeenten en het WSP gaat de ontwikkeling van het 
programma volgen, lost eventuele knelpunten op en monitort het vervolg.   
 

WerkgeversServicepunt 
Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ontwikkelt samen met uitzendpartners 
projecten voor de zorg en techniek waar ook vergunninghouders bij betrokken worden.   
Vergunninghouders die in de technische beroepen aan de slag gaan moeten een VCA-
certificaat halen (cursus met examen). 
  

VCA 
Begin 2017 was het voor de meeste vergunninghouders met enige moeite wel haalbaar om 
de VCA-cursus in de Arabische taal te volgen en het examen te halen. Door een landelijke 
wijziging in de exameneisen is dat echter veel lastiger geworden, waardoor het aantal 
geslaagden enorm is teruggelopen. Omdat veel vergunninghouders al aan het werk waren 
en het VCA móesten halen, hebben we besloten om de cursisten extra te coachen (vanuit 
regiomiddelen) voor de intake, de lessen en de voorbereiding op het examen. Dit is van 
meerwaarde gebleken. Van de veertien cursisten zijn er zes direct geslaagd. Voor zeven 
personen wacht een herexamen. Vanuit de FoodValley zijn we in gesprek met het 
landelijk bureau VCA Infra en het examenbureau over aanpassing van de eisen voor het 
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veiligheidscertificaat. Binnen de technische beroepen liggen veel kansen voor 
vergunninghouders om aan het werk te gaan.   
  

Praktijkschool 
Met de praktijkschool Het Streek is de werkgroep in gesprek over voortzetting van een 
WOWplus-programma (waar onderwijs werkt). Dit programma richt zich vooral op 
praktijkleren en begint al wanneer jongeren in het tweede jaar van de ISK zitten en 
duidelijk wordt dat zij onvoldoende leervaardig zijn om het taalniveau naar A2 te kunnen 
brengen. Niveau A2 is nu nog het minimale inburgeringsniveau. Onder de groep 
vergunninghouders zijn veel jongeren (<26 jaar) met een beperkte leervaardigheid. In het 
kader van een ‘leven lang leren’ is het belangrijk dat zij praktijkervaring opdoen, 
praktijkcertificaten kunnen behalen en alternatieve vormen van leren blijven ontwikkelen. 
Het WOWplus-programma is een manier om een doorlopende leerlijn voor jongeren op het 
laagste onderwijsniveau te ontwikkelen.   
 
 
6. Overige 

 
Gezondheid 
In de beleidswerkgroep besteden we aandacht aan gezondheidsbevordering van 
vergunninghouders en de inzet van sleutelfiguren hierbij. Sleutelfiguren hebben ervaring als 
vergunninghouder en kunnen helpen bij de gezondheidsbevordering en participatie van 
anderen. Samen met de VNG-regiocoördinator gezondheid Gelderland zijn dit jaar twee 
digitale nieuwsbrieven uitgebracht met berichten over gezondheid en participatie van 
vergunninghouders. In de regio worden ex-vergunninghouders ook als betaalde experts 
ingezet voor participatieactiviteiten (voor begeleiding, scholing en bemiddeling).  

  
  

 


