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1. Schets van de regio 
 
Stand van zaken 
Gooi en Vechtstreek is met ongeveer 250.000 inwoners een relatief kleine 
arbeidsmarktregio. Het is meer een woon- dan een werkregio. In de arbeidsmarktregio is in 
2017 al een – erg actieve - werkgroep vergunninghouders geformeerd. De lijnen zijn kort 
en de contacten frequent. In 2018 is de regionale werkgroep vergunninghouders, die zorgt 
voor realisatie en voortgang van leerwerktrajecten en andere projecten, maandelijks 
bijeen gekomen. In het vierde kwartaal is de Veranderopgave Inburgering 2020 prominent 
op de agenda komen te staan. 
 
De werkconferentie ‘Talent zoekt werk’ die in 2018 in Hilversum is gehouden, was een erg 
belangrijke impuls voor de samenwerking in de regio tussen partners – van onderwijs tot 
werkgevers en brancheorganisaties.  
 
WSP 
Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan de doorlopende dienstverlening aan 
vergunninghouders en de rol van gemeenten en het Werkgevers Servicepunt. Het WSP is 
vast lid van de werkgroep, de gemeenten hebben de verschillende 
aanpakken/dienstverleningsmodellen aan elkaar gepresenteerd met aandacht voor 
samenwerking met het WSP en COA. Op een gemeente na hebben gemeenten hun 
vergunninghouders goed in beeld gebracht en is met vrijwel alle klanten 
gesproken. 
 
 

2. Kansrijke koppeling 
 

Stand van zaken 
Eind 2017 heeft er een gezamenlijk overleg tussen casemanagers en regievoerder van het 
COA en de werkgroep vergunninghouders plaatsgevonden; alle verbindingen in de regio zijn 
gelegd en klantmanagers vergunninghouders en casemanagers weten elkaar goed te 
vinden. Eind 2018 is de samenwerking in de werkgroep nogmaals uitvoerig besproken. De 
samenwerking verloopt redelijk, men kan misverstanden en verwachtingen uitwisselen en 
verbetering zelf organiseren.  
 
Visie 
De werkgroep ervaart koppelingen tussen vergunninghouders en de regio zeker niet als 
kansarm. Dit heeft er mede mee te maken dat in regio en aanpalende regio’s alle 
beroepsrichtingen voor handen zijn. Een scherp gedefinieerd profiel van de 
arbeidsmarktregio ontbreekt. Afgesproken is om begin 2019 weer een overleg tussen de 
werkgroep Vergunninghouders en casemanagers van het COA te plannen. 
 

 
3. Participatie en integratie vanaf dag 1  
 

Stand van zaken 
De gemeenten voelen zich veel verantwoordelijker voor de vergunninghouders. Er is een 
frequente uitwisseling tussen het COA en gemeenten. Met name de gemeenten Hilversum 
en Huizen en nu ook Gooise Meren houden intakes en maken kennis bij het azc voordat een 
vergunninghouder zich daadwerkelijk vestigt in regio. Ook is kennis over de programma’s 
Voorinburgering en Voorwerk van het COA gedeeld. 
 



Tot de werkgroep vergunninghouders is een voormalig programmamanager van het COA 
toegetreden, wat als aanwinst wordt gezien. Met het oog op het aantal vergunninghouders 
en het arbeidspotentieel zijn klantmanagers van de gemeenten gekoppeld aan een 
jobhunter vergunninghouders. De jobhunters werken nauw samen met het regionale WSP.  
 
Aandachtspunten 
 

• De samenwerking tussen het COA en de gemeenten kan worden verbeterd. In maart 
staat een werkbezoek van klantmanagers en beleidsadviseurs en de werkgroep 
vergunninghouders bij het azc Amsterdam gepland. 

• Meer inzicht in elkaars werk kan ook de samenwerking verbeteren. 
  
  

4. Warme overdracht en doorlopende lijn 
 
De werkgroep vergunninghouders geeft aan dat er veel wordt gewerkt met de schriftelijke 
informatie uit het TVS en dat deze informatie doorgaans voldoet. De telefoonnummers van 
de betrokken personen zijn bekend en er vindt overleg plaats wanneer nodig.  
 
Een paar gemeenten voert al gesprekken op het azc voordat de vergunninghouder zich 
in de gemeente vestigt. Andere gemeenten hebben hierin nog een slag te slaan. 
Vervolgstap in de doorlopende lijn is een driegesprek met VluchtelingenWerk en/of de 
vrijwilligersorganisatie ter plekke. 
 
Aandachtspunten 

• Ken elkaar, korte lijnen zijn erg belangrijk. 
• Zorg dat contactgegevens up-to-date blijven. 
• Oog voor de kwaliteit van de uitwisseling via het TVS. 

 
 

5.  Integrale trajecten 
 
Stand van zaken 
De werkconferentie ‘Talent zoekt werk’ die in 2018 in Hilversum is gehouden, was een erg  
belangrijke impuls voor de samenwerking in de regio en relevant voor screening & 
matching. De conferentie heeft geleid tot de ontwikkeling van het opleidings- en 
arbeidstoeleidingstraject Bouw en Zorg voor vergunninghouders. De gemeenten hebben 
dankzij de werkconferentie ook het roc als gesprekspartner gevonden en zijn druk in 
gesprek over de kansen voor jonge vergunninghouders en een integraal traject voor mbo-
scholing in combinatie met inburgering en/of Entree. 
 
Werkconferentie 
De werkconferentie is ook een stimulans geweest om in gesprek te gaan met de regionale 
aanbieders van inburgering en deze samen te brengen met de werkgroep 
vergunninghouders Gooi & Vechtstreek. Verbindingen zijn gelegd en 
samenwerkingsafspraken tussen de aanbieders en gemeenten zijn gemaakt. De gesprekken 
hebben geleid tot betere contacten tussen de concurrerende aanbieders en afstemming 
over wat het beste is voor vergunninghouders. Hiermee pakken de gemeenten ook de 
regierol op. 
 
Ook aanwezig op werkconferentie waren belangenbehartigers van diverse sectoren. Met de 
regiomanager Koninklijke Horeca, met belangenbehartiging van de detailhandel en met het 
regionale ziekenhuis zijn de eerste gesprekken gevoerd over matching van 
vergunninghouders.  



Hilversum 
De centrumgemeente Hilversum voert binnen haar integraal ontwikkelde doorlopende lijn 
al intensief overleg met haar aanbieders van inburgering - voor zover regelgeving dit 
toelaat. De andere gemeenten zijn via de werkgroep verbonden met de aanbieders van 
inburgering. Screening en matching wordt in de regio toegepast in de betreffende 
leerwerktrajecten; er is óf een testweek óf een MNA-test (schoolbaarheid) of beide en een 
proefplaatsing voorafgaand aan het dienstverband maakt onderdeel uit van het 
leerwerktraject.  
 
Scholing 
De leerwerktrajecten kennen zo nodig een vakgerichte taalcoaching en een 
(bij)scholingscomponent. Werkgevers zijn altijd verbonden aan het leerwerktraject en 
bieden baangarantie als een leerwerktraject succesvol wordt afgesloten. 
 
In oktober 2018 is het leerwerktraject voor de bouw gestart. Acht vergunninghouders met 
relevante ervaring in hun land van herkomst en de A2-inburgering op zak zijn ingestroomd 
in dit maatwerk-leerwerktraject. Ze doen het hartstikke goed. Parallel aan hun bijscholing 
zijn zij aan het werk bij een van de aangesloten bouwondernemingen in de regio.   
 
De instroom is minder hoog dat verwacht, omdat niet alle vergunninghouders voldoen aan 
de criteria. Voorwaarde is dat zij het inburgeringstraject hebben afgerond en Nederlands 
beheersen op A2-niveau. Het merendeel van de vergunninghouders is nog onvoldoende 
ingeburgerd om het taalniveau voor bijscholing en VCA aan te kunnen. Het VCA-traject 
voor deze groep gaat in januari 2019 van start. In overleg wordt dit in de Nederlandse taal 
gegeven.  
 
Het leerwerktraject Zorg voor vergunninghouders is uitgewerkt. In januari zullen de eerste 
vergunninghouders instromen. 
 
Horeca 
De werkconferentie heeft geleid tot contacten met Koninklijke Horeca Nederland. In 2019 
is het de beurt aan werkgevers om aan te sluiten en baangaranties af te geven. Het roc 
heeft aangegeven te kunnen opleiden en gemeenten en UWV voeren een verkenning uit of 
er voldoende kandidaten beschikbaar en gemotiveerd zijn voor de sector.  
 
Samenwerking met het UAF is minimaal in onze regio; hogere opleidingen voor 
vergunninghouders worden in de grote steden om ons heen gevolgd. 
 
Aandachtspunt 

• Het recent verschenen marktbewerkingsplan Gooi & Vechtstreek doet een sterke 
aanbeveling om interregionaal te gaan werken en de uitstroom voor 
vergunninghouders in omliggende regio’s te gaan organiseren. Een analyse van onze 
regionale arbeidsmarkt laat zien dat zorg, bouw en horeca onze ‘kraptesectoren’ 
zijn; daar liggen de meeste kansen voor duurzame uitstroom. 

 
 
6.Overige 

 
Gezondheid 
Eind 2018 is het contact versterkt met de regionale activiteiten op het gebied van de 
gezondheid van vergunninghouders. Ook worden de ontwikkelingen rondom het VNG-
impulstraject voor de achterstandsgroep Eritrese vergunninghouders gevolgd. Een van de 
coördinatoren gezondheid schuift met regelmaat aan bij werkgroep.  
 



Sleutelpersonen maken onderdeel uit van de werkgroep vergunninghouders en ook de 
regiocoördinator gezondheid is verbonden. Zorgen op dit moment zijn er met name over de 
groep Eritreeërs en Somaliërs. De drie grotere gemeenten werken samen met de 
sleutelpersonen. Aan de nareizigers wordt momenteel geen specifieke dienstverlening 
geboden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


