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1. Schets van de regio  

De arbeidsmarktregio  
De afgelopen twee jaar is het besef van het belang om vergunninghouders sneller te 
laten integreren en participeren, echt doorgedrongen in de arbeidsmarktregio 
Groningen. Alle gemeenten zijn zich hiervan bewust en hebben er beleid op gemaakt. 
De herindeling van zeven gemeenten in onze arbeidsmarktregio heeft wel tot enige 
vertraging geleid. 

In de arbeidsmarktregio Groningen zijn sinds 2015 ruim 4.500 vergunninghouders 
gehuisvest, van wie er 3.342 (74 %) in beeld zijn bij gemeenten. Van deze 3.342 
vergunninghouders is 78 procent uitkeringsafhankelijk en van deze uitkeringsafhankelijke 
vergunninghouders is 92 procent inburgeringsplichtig. In de arbeidsmarktregio Groningen 
heeft op dit moment 75 procent van de gemeenten de regie op de inburgering op zich 
genomen. De manier waarop ze daar invulling aan geven verschilt; van het organiseren van 
ketenpartner overleggen tot het aanstellen van specialisten.    

Zo heeft de gemeente Groningen op 10 december een coördinatiepunt geopend ‘Thuis in 
050’, een fysieke plek waar een multidisciplinair team de begeleiding van 
vergunninghouders op zich neemt. Het zou goed zijn als er binnen de regio een eenduidige 
aanpak van vergunninghouders komt met voldoende ruimte voor lokale initiatieven.  

Visie                  
In de afgelopen twee jaar is het thema integratie en participatie nadrukkelijk bij de 
gemeenten onder de aandacht gebracht. Alle gemeenten hebben daar meer 
verantwoordelijkheid in genomen en stappen in gezet. Zo hebben bijna alle gemeenten 
sinds dit jaar klantmanagers specifiek voor deze doelgroep aangesteld. Twee gemeenten 
(DAL en Groningen) hebben accountmanagers die specifiek voor deze doelgroep de 
werkgevers benaderen.  

In de arbeidsmarktregio Groningen is men van mening dat het goed is dat de Wet 
inburgering vanaf 2020 weer tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. Wel 
is het belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welke financiële en inhoudelijke 
consequenties dat met zich mee brengt, zodat gemeenten zich daar in 2019 op kunnen 
voorbereiden. 
 
De Groningse gemeenten laten een groot verschil zien in het stimuleren en toestaan van 
het volgen van een opleiding tijdens de inburgering: 40 procent stimuleert het actief, 
terwijl vergunninghouders boven de 27 in 10 procent van de gemeenten geen opleiding 
mogen volgen. Het voorbereiden op en het volgen van een opleiding in het hoger 
onderwijs (met behoud van uitkering) wordt door 40 procent van de gemeenten niet 
toegestaan. Deze willekeur leidt tot ongelijke kansen voor vergunninghouders. Regionale 
afstemming over het scholingsaanbod zou dat kunnen voorkomen. Ditzelfde geldt voor de 
reiskostenvergoeding, die ook door de ene gemeente wel en de andere gemeente niet 
wordt vergoed.  
 
Wat daarnaast opvalt, is het grote aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden 
tussen opleidingen, bedrijfsleven en overheid: zo’n 46 projecten zijn er de afgelopen 
jaren opgestart voor vergunninghouders. Dit grote aanbod geeft de betrokkenheid in 
de regio goed weer. 

 

 

 



 

 

2. Kansrijke koppeling 

Stand van zaken  
Drie kwart van de gemeenten In de arbeidsmarktregio Groningen geeft aan dat zij niet 
merken dat er sprake is van kansrijke koppeling vanuit het COA. Volgens meer dan de helft 
van de gemeenten zou dit proces kunnen worden verbeterd, door onder meer de koppeling 
van vergunninghouders beter te laten aansluiten op de regionale situatie en arbeidsmarkt.  

Visie  
Ook al is een verbetering op het gebied van de kansrijke Koppeling niet direct merkbaar, 
het blijft belangrijk om een paar keer per jaar overleg te voeren met casemanagers van 
het COA om de kansen en knelpunten in de regio te bespreken. Op basis daarvan moet ook 
input aan het projectbureau van Divosa geleverd moeten worden om het proces van 
kansrijk koppelen te kunnen verbeteren.  
 
Aandachtspunten 
 

• Contact tussen casemanagers COA en regiocoördinator Vergunninghouders blijft 
 waardevol.  
• Halfjaarlijks overleg is aan te bevelen. 

 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag één  

Stand van zaken  
Bijna 80 procent van de gemeenten geeft aan de inhoud te kennen van de programma’s die 
het COA op het azc aanbiedt. Bijna alle gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor de 
inburgering vanaf het moment van huisvesting in de gemeente; slechts één gemeente voelt 
deze verantwoordelijkheid al vanaf koppeling aan de gemeente. Meer dan de helft van de 
gemeenten geeft aan dat dit moment (verantwoordelijk vanaf het moment van 
huisvesting) vervroegd is in de afgelopen twee jaar. Ongeveer een derde van de 
gemeenten is actief op het azc, onder andere door het voeren van gesprekken daar. Een 
klein aantal gemeenten ziet hier nog mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. De redenen 
die gemeenten die niet actief zijn op het azc hiervoor het vaakst noemen, is dat het azc te 
ver weg is en dat de vergunninghouders van te veel verschillende centra afkomstig zijn.  
 
Visie  
Alle gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor de inburgering vanaf het moment van 
huisvesting. Een deel overweegt om al op het azc actief te worden en contacten te leggen. 
Vanwege de afstand naar het azc is het echter voor de meeste gemeenten geen haalbare 
kaart. Het zou mooi zijn als op alle asielzoekerscentra voorlichting wordt gegeven over de 
Participatiewet. Dit zou landelijk geregeld moeten worden.  

Aandachtspunten 
 

• Het is goed dat de azc’s op de hoogte zijn van wat er bij de gemeenten wordt 
 aangeboden.  
• Belangrijk is dat er op het azc een realistisch beeld gegeven wordt over 

opleidingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. 
 

 
 
 

  
  

     

      

     

     
     

  
       

  

 



 

 

4. Warme overdracht en doorlopende leerlijn 

Stand van zaken  
Ruim 80 procent van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen geeft aan dat het 
COA en de gemeente gegevens overdragen over de activiteiten in de COA-periode. Een 
groot deel van de gemeenten zegt dat deze overdracht via TVS verloopt, soms ook nog 
telefonisch. Driekwart laat weten dat hun klantmanagers beschikking hebben over de 
gegevens in TVS (het klantprofiel), maar slechts de helft van de gemeenten heeft dit 
geborgd in de reguliere processen. Volgens 75 procent van de gemeenten worden de 
gegevens in het klantprofiel in TVS onvoldoende ingevuld. Ongeveer de helft vindt de 
informatie waardevol, volgens de overige gemeenten is de informatie te summier.  
 
Visie  
Het COA dient ervoor te zorgen dat de profielen consequent en volledig gevuld worden. 
Divosa moet zorgen dat de profielen opgehaald worden, niet alleen binnen de afdelingen 
huisvesting maar ook binnen de afdelingen/uitvoeringsorganisaties actief op het gebied van 
integratie en participatie. Dit is een blijven gesprekspunt. Ook dienen wij te zorgen voor 
borging in het reguliere proces. 
  
Aandachtspunten 
 

• Het TVS zal beter ingevuld moeten worden door de casemanagers van het COA.  
• Regiocoördinatoren moeten zorgdragen voor borging in het reguliere proces.  
• Dit is een blijvend aandachtspunt in de gesprekken met gemeenten.                                                                                                                                                                         

                                  
 

5. Integrale trajecten                                                                                                                         

Stand van zaken  
Ruim 80 procent van de gemeenten voeren regie op de inburgering. Deze regie loopt van 
een adviesfunctie over inburgering tot actieve begeleiding bij de inburgering en coaching 
naar werk. Hier zijn nog grote verschillen te zien in de regio. Ongeveer 40 procent van de 
gemeenten geeft aan een screeningsinstrument te gebruiken (onder meer de PPS-V en het 
TDC). Vrijwel alle gemeenten organiseren daarnaast nog andere activiteiten in de 
bemiddeling naar werk, zoals taalstages, een carrousel en speciale maatwerktrajecten.  
 
Ten aanzien van het faciliteren van de combinatie inburgering en beroepsopleiding zien we 
grote verschillen in de regio: 40 procent van de gemeenten stimuleert het actief, 30 
procent staat het toe wanneer de vergunninghouder erom vraagt (ongeacht zijn of haar 
leeftijd), 20 procent van de gemeenten geeft vergunninghouders onder de 30 jaar 
toestemming en 10 procent geeft geen toestemming voor inburgering in combinatie met 
een beroepsopleiding. De overige gemeenten hebben hier nog niet mee te maken gehad. 
80 procent van de gemeenten zegt hierbij knelpunten te ervaren. Zo is de 
studiefinanciering lager dan de uitkering en hebben vergunninghouders vaak onrealistische 
verwachtingen over het volgen van een opleiding.  
 
Ruim 60 procent van de gemeenten geeft aan een (voorbereiding op een) studie in het 
hoger onderwijs met behoud van uitkering toe te staan. De meeste gemeenten hebben hier 
echter nog weinig ervaring mee. Meer dan de helft heeft een samenwerking met het UAF. 
Op de vraag of de gemeente bekend is met de ondersteuningsmogelijkheden van 
sleutelfiguren gezondheid, geeft de helft van de gemeenten te kennen daar niet bekend 
mee te zijn; slechts een klein deel van de gemeenten heeft contact gelegd met deze 
sleutelfiguren. Alle gemeenten zeggen ook nareizigers begeleiding naar werk of scholing te 
bieden; deze begeleiding verloopt volgens dezelfde procedure als bij de referent.  



 

 

Visie  
Alle gemeenten vinden het belangrijk om de regie over de inburgering weer in handen 
te krijgen en willen dit steviger inzetten, maar men is nog in afwachting van de 
financiële middelen die beschikbaar komen bij de wetswijziging. Pas als dat duidelijk is 
kunnen zij de organisatie rondom de regie gaan inrichten.  

Opvallende zaken  
In onder meer de gemeenten WPDA, Noordenveld en Oldambt hebben een groot aantal van 
de inburgeraars een duaal traject. Veel inburgeraars zitten echter nog niet in een duaal 
traject omdat ze een coachingstraject volgen om te bepalen welk traject voor hen het 
beste is.  

Aandachtspunten 
• Zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat de wetswijziging voor gemeenten in 

financiële en inhoudelijke zin gaat betekenen.  
• Regionaal afstemmen van beleid over het opleiden van vergunninghouders. 
• Inzetten en aanstellen van sleutelfiguren binnen de gemeente is aan te raden.  
• Extra aandacht voor gemeenten met relatief veel Eritreeërs.      

         
                                                

                   
Leerwerk traject Noorderhuizen 

 
 
 

6. Overige                                                                                                                                      
  

Projecten voor vergunninghouders                                                                                                                               
In de arbeidsmarktregio Groningen zijn 46 projecten voor vergunninghouders in kaart 
gebracht, waarvan 28 gericht op integratie en participatie, 3 op het opstarten van een 
eigen onderneming en 15 projecten op ontwikkeling (bijvoorbeeld taalverwerving) of 
opleiding. Ruim de helft van de projecten (29) is beschikbaar in de gehele 
arbeidsmarktregio Groningen, de rest in specifieke subregio’s. De aard van de projecten is 
zeer divers: ze leiden op voor de bouw of techniek, voor de zorg of ICT, er zijn projecten 
gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, projecten voor specifieke 
doelgroepen of nationaliteiten en projecten gericht op begeleiders van vergunninghouders 
(in plaats van op de doelgroep zelf). De tijdsduur, kosten, groepsgrootte en het verwachte 
resultaat van de projecten variëren, maar wat alle projecten met elkaar gemeen hebben is 



 

 

dat ze beogen de maatschappelijke positie van vergunninghouders in de regio te 
verbeteren. 
 
Er zijn veel projecten opgestart en het ene is succesvoller dan het andere. Bij sommige 
projecten is de instroom achtergebleven bij de verwachting en daarmee ook de uitstroom 
naar werk. Overigens is uitstroom niet van elk project het primaire doel. Regionale 
monitoring van de projecten is van groot belang om knelpunten en succesfactoren in beeld 
te krijgen en te delen.                                                                                                                                               
 
Aandachtspunten 
 

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

• Naast regievoerders van gemeenten en klantmanagers en accountmanagers van 
werkgevers, moet er een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs zijn. 

 
Regionale bijeenkomsten  
In 2018 zijn zes regionale bijeenkomsten georganiseerd:  
 

• 6 februari: Aanpak Vergunninghouders door gemeente Noordenveld en Gemeente 
Haren, presentatie door en kennismaking met COA  

• 28 maart: Presentatie door Blik op werk  
• 8 juni: Aanpak Vergunninghouders door Gemeente Assen, Drentsche Aa en Hunze, 

Presentatie en kennismaking met roc’s, inburgeringsaanbieders. Tijdens die sessie 
zijn de inburgeringsaanbieders en de gemeenten dichterbij elkaar komen te staan, 
waardoor ze elkaar beter en sneller weten te vinden.  

• 26 juni: Aanpak Vergunninghouders door gemeente Midden Groningen, presentatie 
Gezondheidscoördinator OTAV.  

• 11 september: Aanpak Vergunninghouders door DAL-gemeenten (Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum), presentatie Alfacollege, Noorderpoort, 
Hanzehogeschool, UAF       

• 24 september: bijeenkomst georganiseerd voor gemeenten met als thema 
Vergunninghouders naar werkfestival. 

• 30 oktober: Aanpak Vergunninghouders door gemeente Groningen, presentatie twee 
uitzendorganisaties en integratiebedrijf Status BV. 

 
Visie 
Regionale bijeenkomsten worden zeer waardevol gevonden. Naast uitwisseling van 
informatie over hoe gemeenten de groep vergunninghouders oppakt, komt er iedere keer 
een ander thema aan de orde. Gemiddeld wonen zo’n 35 personen de bijeenkomsten bij. 
Kennisvergroting en kennisdeling is een belangrijke regionale taak.  

Aandachtspunten 
 

• Vier keer per jaar regionale bijeenkomsten organiseren.  
• Kennisdeling en kennisvergroting moet expliciet onderdeel zijn van deze 

bijeenkomsten.  
• Daar waar gewenst en nodig: subregionale bijeenkomsten initiëren.  
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