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1.  Schets van de regio  
 
In de arbeidsmarktregio Gorinchem voert één uitvoeringsorganisatie de Participatiewet integraal 
uit voor de gemeenten in de regio. Tot eind 2018 werkten de gemeenten daarnaast samen in de 
AV-regio (regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), ondersteund door een eigen bureau. Vanuit dat 
bureau is de Taskforce Inburgering opgezet waarbij Avres en de regiocoördinator zijn aangesloten.  
 
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd tot de gemeente 
Molenlanden. De gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik zijn gefuseerd tot de gemeenten 
Vijfheerenlanden. De samenwerking tussen de gemeenten wordt per 1 januari 2019 anders 
vormgegeven. De Gemeenschappelijke Regeling AV-regio is opgeheven, net als het bureau dat de 
AV-regio ondersteunde. De PFO’s (portefeuillehoudersoverleggen) kennen ook een aangepaste 
vormgeving. De voorbereiding op deze fusie heeft de nodige aandacht en tijd gevraagd van de 
regio.  
 
Gedurende de looptijd van het project Screening en matching is goed en intensief samengewerkt 
door de gemeenten, de AV-regio, Avres en stakeholders zoals VluchtelingenWerk. Avres werkt 
intensief samen met UWV in het Werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio. 
 
   

2.  Kansrijke koppeling 
 
Stand van zaken 
Om de kansrijke koppeling te versterken kreeg de regiocoördinator tijdens het PFO-
Arbeidsmarktbeleid van 23 maart 2018 vanuit bestuurlijke hoek de opdracht om het proces van 
participatie en inburgering inzichtelijk te maken en het ideale werkproces te schetsen. Op basis 
van interviews met uitvoeringsprofessionals is het huidige werkproces uitgeschreven en is een 
voorstel voor een sluitende samenwerkingsketen gedaan. De voorgestelde aanpak sluit aan bij de 
gedachte van lokaal werken en houdt rekening met de ontwikkelingen van het regeerakkoord 
rondom het inburgeringsstelsel. Het voorstel is als bijlage toegevoegd aan deze 
eindverantwoording.1 Deze aanpak is tot stand gekomen met inbreng van de gemeenten, 
welzijnsorganisaties, VluchtelingenWerk en Avres.  
  

In de zomerperiode van 2018 zijn in de gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Giessenlanden 
lokale werksessies gehouden met de verschillende uitvoeringsorganisaties, waaronder 
VluchtelingenWerk, Avres en de sociale teams. Tijdens deze sessies zijn de rollen verhelderd en 
de knelpunten in de uitvoering blootgelegd. De komende maanden worden vervolgafspraken 
gemaakt ter versterking van de uitvoering, bijvoorbeeld duidelijkere werkafspraken tussen de 
samenwerkende partijen voor een zo vroeg mogelijke begeleiding van de vergunninghouder bij 
inburgering (vanuit VluchtelingenWerk en de welzijnsorganisaties) en participatie (vanuit Avres). 
In september vond een evaluerende werksessie plaats in de gemeenten Leerdam en Zederik en op 
vrijdag 30 november was er een bijeenkomst met de gemeenten, AV-regio, VluchtelingenWerk en 

                                                           
1 Bij het organiseren van de lokale werksessies heeft deze bijlage gefungeerd als onderlegger. De strekking 
van dit voorstel is behandeld tijdens de lokale werksessies van de gemeente Gorinchem en de gemeente 
Molenwaard.   
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Avres om vanuit de nieuwe Veranderopgave Inburgering alvast te bekijken hoe de aanstaande 
wetgeving doorgevoerd kan worden. Dit heeft geleid tot het opzetten van drie pilots.  
 

Met de opheffing van het azc in Gorinchem is het overleg tussen het COA, de gemeenten en Avres 
stil komen te liggen. Het contact tussen de gemeenten en het COA over de overdracht van 
vergunninghouders gaat voornamelijk via het TVS. Punt van aandacht blijft het vullen van het TVS 
en de kwaliteit van de gegevens. Hierover is contact geweest met het COA. 
Aan de overdracht tussen gemeenten en de uitvoeringsorganisaties VluchtelingenWerk en Avres is 
de afgelopen periode gewerkt, met resultaat. De overdracht en samenwerking tussen de partijen 
is sindsdien sterk verbeterd. 
  
Aandachtspunten:   
 

• Zie de rurale gemeenten met lage inwonersaantallen maar met een groot geografisch 
bereik niet over het hoofd. Hier zitten relatief veel vergunninghouders in de bijstand 
(circa 25 tot 30 procent van het totale bestand).   

• Kwaliteitsverbetering van de invulling van het TVS door het COA is gewenst.  
• Laat een uitvoeringsorganisatie als Avres direct toegang krijgen tot het TVS. Dat scheelt 

een hoop gedoe en rompslomp.  
   
 

3.  Integratie en participatie vanaf dag 1  
 

Stand van zaken 
De gemeenten werken goed samen met de COA-medewerkers die zich bezighouden met de 
huisvesting van gezinnen van vergunninghouders; zij hebben onder meer contact over een goede 
aansluiting van de gezinnen op de specifieke regio. Over wachttijden voor huisvesting krijgen we 
geen specifieke signalen. Aan de taakstelling is vlot voldaan.  
  

De gemeentelijke medewerkers en coördinatoren van VluchtelingenWerk zijn bekend met de 
voorinburgering van het COA, maar geven aan dat informatie hierover slechts summier is of niet 
beschikbaar. Tijdens de lokale werksessie is aangekaart dat nog te veel cursussen zowel door de 
sociale diensten als het COA als door VluchtelingenWerk worden gegeven. De afspraak is gemaakt 
om te bekijken op welke aspecten het aanbod dubbel wordt gevoerd (denk aan 
sollicitatietrainingen of het opstellen van een cv).  
  

Het contact met de vergunninghouder verloopt vanaf het moment van de koppeling voornamelijk 
via het COA. De gemeenten staan hier nog op afstand. In de gemeenten Vijfheerenlanden en 
Gorinchem is het moment van huisvesting het startpunt voor het volgen van de vergunninghouder 
op het gebied van participatie in relatie tot de andere leefdomeinen. Deze gemeenten voeren 
zeswekelijks casusoverleg om per vergunninghouder afstemming te zoeken tussen werkcoaches, 
arbeidscoaches en medewerkers van de gemeente. In de gemeente Giessenlanden is het sociaal 
team ook vanaf het moment van huisvesting betrokken. Na de herindeling van de gemeenten 
Giessenlanden en Molenwaard wordt deze aanpak naar verwachting overgenomen, zodat alle 
gemeenten vanaf het moment van huisvesting de vinger aan de pols hebben. De afgelopen twee 
jaar is het moment waarop de vergunninghouder bij de gemeenten in beeld is, vervroegd. De 
nieuwe werkwijze is geborgd door op uitvoeringsniveau werkafspraken te maken die ook worden 
nagekomen. De regiocoördinator heeft hier een trekkende en coördinerende rol in gehad.   
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Aandachtspunten:   
 

• Houd er rekening mee dat gemeenten de toegang tot het sociaal domein op verschillende 
manieren hebben georganiseerd. De opdracht met betrekking tot integratie en 
participatie zal hierbij vanaf dag 1 moeten sluiten. Maatwerk dus.   

  
 

4.  Warme overdracht en doorlopende leerlijnen   
  
Stand van zaken                  
De gegevens in het TVS-profiel worden zo goed mogelijk gebruikt (hierover is overlegd met de 
medewerkers van Avres). De klantmanagers van Avres hebben geen beschikking over de gegevens 
in het TVS (het klantprofiel). Voor meer informatie uit het TVS nemen ze contact op met de 
gemeente en VluchtelingenWerk. Hierover zijn werkafspraken gemaakt. Avres zou echter bij 
voorkeur rechtstreeks in het TVS willen kijken. 

VluchtelingenWerk en de gemeenten geven aan dat het TVS beter dan voorheen is ingevuld, maar 
dat er nog steeds weinig informatie beschikbaar is. Een persoonlijke kennismaking met de 
vergunninghouder na huisvesting werkt daarom nog altijd het beste. Daarnaast is met 
VluchtelingenWerk een warme overdracht georganiseerd. Ook met de taalaanbieders zijn nadere 
afspraken gemaakt.  
 
Visie 
Voor de nabije toekomst zullen de beleidsmedewerkers van onderwijs, inburgering en werk en 
inkomen een nadere visie moeten ontwikkelen; vaak ook een opdracht voor de verschillende 
wethouders. De regiocoördinator heeft op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau zijn 
aanvullende afspraken in gang gezet en gecoördineerd en de voortgang gemonitord. 
  
Aandachtspunten:   
 

• Houd er rekening mee dat meerdere domeinen bij de warme overdracht betrokken zijn, 
zowel op het gebied van beleid & bestuur als op de uitvoering.  

• Kwaliteitsverbetering in de invulling van het TVS door het COA is gewenst (zie ook 
onderdeel 2).  

• Laat een uitvoeringsorganisatie zoals Avres direct toegang krijgen tot het TVS. Dat 
scheelt een hoop gedoe en rompslomp (zie ook onderdeel 2).  
 

   
5.  Integrale trajecten  
 

Stand van zaken 
De integrale trajecten die reeds zijn opgezet vanuit het project Screening en matching zijn goed 
doorgezet. Door de beperkte omvang in de regio blijft het maatwerk. Er zijn in deze periode geen 
specifieke sectorale trajecten gestart voor vergunninghouders (al dan niet in combinatie met 
andere doelgroepen).   
In december en februari zijn er bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd om kansen en 
knelpunten in vraag en aanbod inzichtelijk te maken in de meest kansrijke arbeidsmarktsectoren, 
zodat meer matches mogelijk worden voor vergunninghouders.   
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Naar aanleiding van de Kamerbrief van minister Wouter Koolmees wil de regio de zogenaamde Z-
route gaan verkennen. Op het gebied van (schakel)onderwijs is de eerste lichting mbo-Entree bij 
roc Da Vinci grotendeels afgestudeerd. De tweede lichting is kleiner. De samenwerking is goed. 
Enkele kansrijke vergunninghouders die een hbo- of universitaire studie willen volgen krijgen 
maatwerk geboden.  
 
De gemeenten en Avres voeren steeds meer regie op de inburgering. Onder andere door periodiek 
casusoverleg met professionals, waarin ontwikkelingen gedeeld worden. Deze werkvorm past bij 
de omvang van de regio en wordt omarmd door de professionals. In afstemming met de 
gemeenten maakte Avres gebruik van een screeningsinstrument, maar dit was geen onverdeeld 
succes. Screening vindt nu op de werkvloer plaats door de werkcoaches van Avres.   
  
Aandachtspunt: 
 

• Bovenregionale intervisie voor de professionals is een goede manier van opleiden, trainen 
en kwaliteitsverbetering.   

  
Als het gaat om het aan werk helpen van de vergunninghouder:   
In het licht van uitvoerbaarheid en doelmatigheid hebben de gemeenten hun activiteiten voor 
vergunninghouders bewust vanuit de bestaande werkwijzen en kaders opgezet. Wel is het aantal 
werkcoaches met specifieke aandacht voor de doelgroep sinds de zomer van 2018 uitgebreid. Er 
wordt op dit moment gezocht naar een jobcoach/jobhunter speciaal voor vergunninghouders en 
er is een sleutelpersoon aangetrokken met een migratie-achtergrond (Syrisch). Er wordt nog 
gezocht naar een tweede sleutelpersoon met binding/affiniteit met Eritrea.   
 
Vanuit Avres wordt in samenwerking met UWV het WSP vormgegeven en uitgevoerd. Samen met  
VluchtelingenWerk zijn van hieruit diverse activiteiten opgezet. Daarnaast is er contact met de  
(regiocoördinator van de) Sociale Dienst Drechtsteden om bepaalde trajecten gezamenlijk te 
ondernemen, bijvoorbeeld in de zorg. Vanuit de bestaande werkwijze wordt de Veranderopgave 
Inburgering opgepakt als specifieke activiteit in de regio.   
 
De aantallen deelnemers, voortgang en de resultaten worden periodiek in voortgangsrapportages 
gedeeld. De ervaring leert dat de directie vaak wel bereid is een vergunninghouder te plaatsen, 
maar dat dit praktische problemen kan geven op de werkvloer. Als iemand bijvoorbeeld drie 
keer om een zaag vraagt, maar geen zaag aangereikt krijgt, dan vormt dit een risico voor de 
motivatie en behulpzaamheid van medewerkers. Om die reden geven de werkcoaches 
voorlichting aan medewerkers van bedrijven die met de vergunninghouders werken. Ook maakt 
dit duidelijk dat ‘taal en werk’ essentieel is voor het slagen van dergelijke trajecten.   
  
Aandachtspunten: 

• Structurele aandacht voor de directe collega’s van de vergunninghouder op de werkvloer 
om ‘taal en werk’ te combineren.  

• Er zou gekeken kunnen worden wat O&O-fondsen van sectoren nog meer kunnen 
betekenen om vergunninghouders op te leiden en aan werk te helpen.  

• Idealiter wordt er een ‘leertraject’ opgezet van drie tot vier jaar om het niveau van taal 
en vakopleiding te verhogen. Er is bijvoorbeeld veel vraag uit de installatiebranche, maar 
die stelt op dit moment te hoge eisen voor de doelgroep. Met ondersteuning zouden 
vergunninghouders hier wel naartoe kunnen groeien, waarbij ze ondertussen in 
bijvoorbeeld de logistiek kunnen werken.  
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Als het gaat om scholing van vergunninghouders:  
Er zijn samenwerkingsafspraken met roc Da Vinci om de combinatie inburgering en 
beroepsopleiding te faciliteren. Knelpunt is de aansluiting van vergunninghouders die de leeftijd 
van 18 jaar bereiken, omdat zij tussen verschillende regelingen in vallen. Daarnaast speelt het 
probleem dat enkele taalaanbieders hun onderwijs zo hebben ingericht, dat de doelgroep een 
hele dag ‘kwijt’ is voor een paar uur onderwijs; dit belemmert de inzet bij een werkgever. Het 
streven is om taal en werken vaker in samenhang te organiseren. In verband met de relatief 
kleine aantallen in de regio, is dit een uitdaging.  
 
Enkele vergunninghouders is een studie in het hoger onderwijs met behoud van uitkering 
toegestaan. Zij zijn verhuisd naar de grotere steden om er te studeren. Omdat de aantallen in 
deze regio erg gering zijn, is hiervoor geen formele samenwerking met het UAF aangegaan.  
  
Aandachtspunten: 
 

• Verdere combinatie van taal en werken organiseren bij werkgevers, ook bij kleinere 
aantallen 

 
 

6.  Overige  
  

Groep die de inburgering niet haalt  
Er zijn op dit moment geen speciale trajecten georganiseerd. Individuele gevallen worden vanuit 
de bestaande infrastructuur opgepakt. In het kader van de Veranderopgave Inburgering wordt 
hierop verder ingezoomd.   
 
Gezondheid  
Er is een Syrische sleutelpersoon aangetrokken als werkcoach en er komt een Eritrese 
sleutelpersoon. Daarnaast heeft het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders 
(OTAV) een meeting georganiseerd over gezondheid en vergunninghouders.  
  

Nareizigers  
Ten aanzien van nareizigers wordt het hele plaatje van het gezin in ogenschouw genomen, 
waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de ‘kostwinnaar’ die zichzelf introduceert. Op het 
moment dat de man niet kan voldoen aan de inburgerings- en participatieplicht wordt steeds 
vaker de mogelijkheid verkend van de vrouw als kostwinnaar. Het EVA-project is daar succesvol 
in geweest.  
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