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1. Schets van de regio  
  
In Friesland zijn er sinds 2015 4.228 vergunninghouders gehuisvest. Een inventarisatie bij 
de twaalf gemeenten in de regio (waaraan tien gemeenten gehoor gaven) laat zien dat in 
totaal 2.239 vergunninghouders (dus iets meer dan de helft) bij gemeenten in beeld zijn. 
Ongeveer de helft van hen is jonger dan 27 jaar. Ruim een kwart van de 
vergunninghouders in de arbeidsmarktregio Friesland komt uit Eritrea; dat is beduidend 
meer dan het landelijk gemiddelde van 10 procent.   
  
De helft van de gemeenten heeft de regie op de inburgering uitbesteed. In Leeuwarden 
wacht men op goedkeuring door de gemeenteraad om – in aanloop naar de wetswijziging 
– te starten met een multidisciplinair team om de regie op vergunninghouders weer 
binnen de gemeente vorm te geven.  
  
De subregio Noordoost Friesland (Achtkarspelen, DDKK, Smallingerland en  
Tietjerksteradeel) en Zuidoost Friesland (Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en 
Weststellingwerf) monitoren de vergunninghouders nauwgezet en hebben deze goed in 
beeld. In Zuidwest Friesland worden de vergunninghouders niet als aparte doelgroep 
gezien en blijkt het lastiger om gegevens boven tafel te krijgen. Noordwest Friesland is 
momenteel bezig met het opzetten van een database en monitorsystematiek.  
  
In de regio zijn nu 32 projecten in beeld. Met name de laatste maanden zijn er veel 
nieuwe initiatieven bijgekomen. Zo zijn de Maritieme Academie in Harlingen en Arriva van 
plan om een apart traject voor vergunninghouders op te zetten en heeft Friesland 
Campina zich ten doel gesteld om vergunninghouders op meerdere vestigingen in Friesland 
aan zich te binden. Er is grote bereidheid om inzicht in de verschillende bestaande 
projecten te krijgen en nieuwe projecten samen met werkgevers en onderwijsinstellingen 
op te zetten.  

 

Visie                
Het afgelopen jaar is de participatie van vergunninghouders nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht bij gemeenten. Alle gemeenten hebben op dit thema meer 
verantwoordelijkheid genomen en stappen gezet. Driekwart van de gemeenten werkt 
inmiddels met klantmanagers die specifiek voor deze doelgroep zijn aangesteld.  

In de arbeidsmarktregio Friesland is men van mening dat het goed is dat in 2020 de wet op 
de inburgering weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het is hiervoor 
belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welke financiële en inhoudelijke 
consequenties dat voor gemeenten met zich mee brengt, zodat zij zich hierop kunnen 
voorbereiden.  
 
 
Advies 
Het regionaal Platform Economie en Arbeidsmarkt heeft in een brief aan het Sociaal 
Domein Friesland het volgende advies uitgebracht: 
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Richt een onafhankelijk Regionaal Coördinatiepunt Vergunninghouders in, dat erop 
toeziet dat partijen, werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten samenwerken 
aan een sluitende aanpak voor nieuwkomers, zodat:  
 

• individuen een zo goed mogelijk integratie- en participatietraject krijgen,    
• regionale afstemming van het scholings- en werkgeversaanbod plaatsvindt en  
• de coördinatie en expertise regionaal worden georganiseerd en aangeboden, 

waardoor gemeenten elkaar versterken.  
  
 
2. Kansrijke koppeling  
  
Stand van zaken  
In de arbeidsmarktregio Friesland geeft 80 procent van de gemeenten aan niet te merken 
dat er sprake is van een kansrijke koppeling. De helft denkt dat dit proces verbeterd kan 
worden, bijvoorbeeld door de gezinssamenstelling beter over de gemeenten te verdelen 
en meer te kijken naar de lokale situatie bij toewijzing van vergunninghouders.   
  
Visie  
Ook al wordt er niet direct iets gemerkt van een verbetering op het gebied van de 
kansrijke koppeling, het blijft belangrijk om een paar keer per jaar met casemanagers van 
het COA te overleggen om de kansen en knelpunten in de regio te bespreken. Op basis 
daarvan kan ook input aan het projectbureau van Divosa worden verstrekt, zodat het 
proces van kansrijk koppelen verbeterd kan worden.   
  
Opvallende zaken  

• In Leeuwarden is 40 procent van de vergunninghouders afkomstig uit Eritrea. 
• 79 procent van de vergunninghouders is jonger dan 27 jaar.  
• In Leeuwarden wonen relatief veel mannelijke vergunninghouders.  

  
Aandachtspunten  

• Contact tussen casemanagers van het COA en de regiocoördinator blijft waardevol.   
• Twee keer per jaar overleg is aan te raden.  
• Belangrijk om de vorderingen en ervaringen rondom de aanpak van Eritrese 

jongeren in de gemeente Leeuwarden te volgen.  
• Op het azc dient een passend en realistisch toekomstbeeld te worden geschetst. 

   

 

 

 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1  
  
Stand van zaken  
Van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland kent 80 procent de inhoud van de 
programma’s die het COA in het azc uitvoert. Alle gemeenten voelen zich 
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verantwoordelijk voor de inburgering van vergunninghouders vanaf het moment van 
huisvesting in hun gemeente. Volgens bijna de helft van de gemeenten is dit moment in 
de afgelopen twee jaar vervroegd. Nog slechts twee gemeenten geven aan nu al actief te 
zijn bij het azc; de helft geeft aan dat in de toekomst te willen, bijvoorbeeld door het 
sturen van een welkomstbrief, het afnemen van een assessment en het voeren van 
gesprekken bij het azc. Wel verwachten gemeenten hierbij knelpunten, omdat het azc 
vaak ver weg is en de vergunninghouders van veel verschillende azc’s komen.   
  
Visie  
Het is goed om te zien dat alle gemeenten zich verantwoordelijk (zijn gaan) voelen voor 
de inburgering vanaf het moment van huisvesting en dat gemeenten overwegen om actief 
te worden op het azc. Vanwege de afstand tot het azc is het voor de meeste gemeenten 
echter geen haalbare kaart om op locatie vooraf contact te leggen met de 
vergunninghouder. Wel zou het mooi zijn als op alle azc’s voorlichting wordt gegeven over 
de Participatiewet. Dit zou landelijk geregeld kunnen worden.   
  
Aandachtspunten 

• Het is goed dat de azc’s op de hoogte zijn van het aanbod van de gemeenten.  
• Belangrijk is dat vergunninghouders bij het azc een realistisch beeld krijgen van 

opleidingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.  
 

    
4.  Warme overdracht en doorlopende leerlijn  
  
Stand van zaken  
Van de gemeenten in de regio Friesland geeft 30 procent te kennen dat het COA geen 
gegevens overdraagt over de activiteiten van de vergunninghouder in de COA-periode. De 
gemeenten die wel informatie ontvangen, halen hun informatie (het klantprofiel) uit het 
TVS. Bijna alle klantmanagers hebben beschikking over de gegevens in het TVS en weten 
doorgaans ook waar ze bij het COA terecht kunnen voor aanvullende informatie. Bij ruim 
driekwart van de gemeenten is dit geborgd in de werkprocessen. Niettemin is meer dan de 
helft van de gemeenten van mening dat het klantprofiel in het TVS onvoldoende is 
ingevuld, waardoor de meeste gemeenten deze informatie niet als waardevol 
beschouwen. Gemeenten zouden graag zien dat vergunninghouders bij het azc een 
realistisch toekomstbeeld geschetst krijgen.    
 
Visie  
Het COA dient ervoor te zorgen dat de klantprofielen consequent en volledig gevuld 
worden, waarna het aan Divosa is om de profielen op te halen, zowel bij de afdelingen 
huisvesting als bij de afdelingen en uitvoeringsorganisaties die actief zijn op het gebied 
van integratie en participatie. Dit moet een blijvend bespreekpunt zijn.   
  
Aandachtspunten  

• Borging warme overdracht in het reguliere werkproces. 
• Warme overdracht blijft aandachtspunt bij gesprekken met gemeenten. 
• Blijvende aandacht van casemanagers van het COA om het TVS completer te 

vullen. 
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5. Integrale trajecten  
  
Stand van zaken  
80 procent van de gemeenten voert regie op de inburgering. Bijna de helft heeft dit 
uitbesteed aan een externe organisatie. Ongeveer de helft van de gemeenten maakt 
gebruik van een screeninginstrument (bijvoorbeeld de AMN talentscan). Bijna alle 
gemeenten hebben activiteiten georganiseerd rondom de bemiddeling naar werk, zoals 
speciale maatwerktrajecten, werkervaringsplaatsen (WEP) of taalstages. Een aantal geeft 
aan ook in de toekomst activiteiten voor vergunninghouders te willen organiseren.  
Alle gemeenten faciliteren de combinatie inburgering en beroepsopleiding; een kwart 
stimuleert de vergunninghouders hierin actief. Wel ervaren gemeenten hierbij 
knelpunten, zoals het regelen van kinderopvang, het relatief hoge percentage uitval en 
het feit dat studiefinanciering lager is dan de uitkering.  
 
(Voorbereiding op) studie in het hoger onderwijs met behoud van uitkering wordt meestal, 
maar niet overal, toegestaan. Het advies van het onderwijsinstituut wordt vaak als 
criterium gemeld. De meeste gemeenten werken samen met het UAF, maar ervaren hierin 
knelpunten. Bijvoorbeeld dat het UAF vergunninghouders regelmatig te hoog inschat.  
 
40 procent van de gemeenten is bekend met de ondersteuningsmogelijkheden van 
sleutelfiguren gezondheid. Alle gemeenten geven aan dat zij na-reizigers volgens dezelfde 
procedure begeleiden als de referent.   
  
Visie  
Alle gemeenten vinden het belangrijk om de regie over de inburgering terug te krijgen en 
hierop stevig in te zetten. Men is nog in afwachting van de financiële middelen die 
beschikbaar komen bij de wetswijziging. Pas als daar duidelijkheid over is, kan men de 
organisatie rondom de regie gaan inrichten.  
  
Aandachtspunten  

• Voor gemeenten moet zo snel mogelijk duidelijk worden welke financiële en 
inhoudelijke consequenties de wetswijziging heeft. 

• Onderzoek naar de knelpunten en achterliggende oorzaken in de samenwerking 
met het UAF is wenselijk. 
 

 
 
 
 
 
6. Overige  
  
Projecten in de regio  
In de arbeidsmarktregio Friesland zijn 32 projecten gericht op vergunninghouders in kaart 
gebracht. Van deze projecten hebben 23 projecten betrekking op integratie en 
participatie, één op het opstarten van een eigen onderneming en acht op ontwikkeling 
(waaronder taalverwerving) en opleiding. Twee derde van de projecten (21) is 
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beschikbaar voor de gehele arbeidsmarktregio Friesland, de rest voor specifieke regio’s. 
De projecten zijn zeer divers. Er zijn projecten die opleiden voor de bouw, techniek, zorg 
en ICT, projecten gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, projecten 
voor specifieke doelgroepen of nationaliteiten en projecten voor de begeleiders van 
vergunninghouders. Ook in tijdsduur, kosten, groepsgrootte en verwacht resultaat 
variëren de projecten. De overeenkomst is dat ze allemaal tot doel hebben de 
maatschappelijke positie van vergunninghouders in de regio te verbeteren.   
  
Visie  
Er zijn veel projecten opgestart en het ene is succesvoller dan het andere. Bij sommige 
projecten bleef de instroom achter bij de verwachtingen en daarmee ook de uitstroom 
naar werk. Overigens was dat laatste niet van elk project het primaire doel.  
Er is een werkroep ingericht die de projecten en de opbrengsten ervan monitort en 
knelpunten en succesfactoren in kaart brengt en deelt. In de werkgroep worden de vier 
subregio’s vertegenwoordigd door klantmanagers en accountmanagers. Het is een 
initiatief in ontwikkeling waarbij in de toekomst naar verwachting ook andere partners, 
zoals het onderwijs, worden betrokken. 
  
Aandachtspunten 

• Regionale coördinatie en monitoring van projecten is noodzakelijk om 
succesfactoren en knelpunten te achterhalen.  

• Naast regievoerders gemeenten, klantmanagers en accountmanagers van 
werkgeversdienstverlening moet er ook vertegenwoordiging komen vanuit het 
onderwijs.  
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