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 1. Schets van de regio  
  
De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel bestaat uit de Brabantse gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond (centrumgemeente), Laarbeek en 
Someren. Het gezamenlijk inwonertal is ongeveer 250.000. Senzer, het gezamenlijk 
werkbedrijf van de gemeenten, voert integraal de Participatiewet uit, inclusief de 
uitkeringsvaststelling. Het Plan van Aanpak Vergunninghouders dient als plan van aanpak 
voor zowel het project Screening en matching vergunninghouders van Divosa als voor 
Werkbedrijf Senzer (dit laatste in opdracht van de gemeenten in de regio die extra 
middelen ter beschikking hebben gesteld voor de arbeidsmarkttoeleiding van 
vergunninghouders).   
 
  
2. Kansrijke koppeling  

  
Stand van zaken 
Kansrijke koppeling van een vergunninghouder aan een arbeidsmarktregio met 
toegesneden perspectief was een van de eerste thema’s die in het kader van het project 
Screening en matching zijn opgepakt. Aanvankelijk was het idee de koppeling zelfs toe te 
spitsen op een gemeente, maar al vrij snel werd duidelijk dat dit te complex was, waarna 
is teruggeschakeld naar een koppeling op regioniveau. Bij die koppeling wordt 
gebruikgemaakt van met name statistische gegevens van het UWV.   
 
Visie 
In de praktijk moeten we constateren dat er weinig merkbaar is van een effectieve 
koppeling. Primair wordt er gekoppeld op basis van reeds woonachtige relaties in de 
arbeidsmarktregio. Koppeling van azc ’s aan arbeidsmarktregio’s in het algemeen komt de 
samenwerking overigens zeker ten goede en biedt meer mogelijkheden tot afstemming. 
Het initiatief vanuit deze regio om met name vanuit de ontvangende gemeente digitaal 
contact te leggen met de begeleider in het azc is ook elders overgenomen. De 
vergunninghouders komen uit zeer uiteenlopende regio’s wat ‘fysieke’ samenwerking erg 
lastig maakt. 
 
COA   
Vanuit Divosa is een structureel overleg op gang gebracht met het COA met het doel de 
samenwerking tussen gemeenten en het COA te bevorderen. Het COA is ook aangeschoven 
bij het periodieke overleg met de beleidsmedewerkers die vergunninghouders als 
aandachtsgebied hebben. De samenwerking heeft ertoe geleid dat medewerkers van 
Senzer die de eerste screening verrichten, kennis kunnen nemen van de bevindingen van 
het COA door het TVS-systeem te raadplegen. Met de regiogemeenten is een en ander in 
goede samenwerking afgestemd en vastgelegd.   
Van de arbeidsmarktgerelateerde koppeling is in de praktijk weinig gemerkt, wat niet 
wegneemt dat de samenwerking met het COA een zeer positieve impuls heeft gekregen en 
dat deze samenwerking nu ook in de dagelijkse praktijk is ingebed. Het plan voor de 
nabije toekomst is - mede tegen de achtergrond van de nieuwe wetgeving – om de 
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samenwerking tussen gemeenten en het COA verder te intensiveren. Er wordt gewerkt aan 
een protocol of handreiking voor verdere samenwerking.   
 
Aandachtspunten 
Het is van belang dat gemeenten en het COA van elkaars integratieactiviteiten op de 
hoogte zijn. Landelijk moeten duidelijk afspraken worden gemaakt over wie wat doet - 
van het aanvragen van een DigiD tot het afnemen van een leerbaarheidstoets en het 
aanvragen van diplomawaardering. De samenwerking kan worden verbeterd door het 
optimaliseren van het klantprofiel zoals opgesteld door het COA. Het gebruik van het 
profiel is zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht nog te verbeteren.   
  
 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  

  
Stand van zaken  
De volgtijdelijke dienstverlening is grotendeels uit het plan van aanpak verdwenen; het 
lijdzaam afwachten van het inburgeringsresultaat is passé. In nauwe samenwerking met 
het regionale vluchtelingenwerk is bijvoorbeeld in Helmond het Stadsleerbedrijf opgezet. 
Naast individuele stageplaatsen zijn hier voor vergunninghouders ook twee 
groepsprojecten gerealiseerd, te weten een strijkdienst en een klussendienst. Het is de 
bedoeling dat vergunninghouders zo spoedig mogelijk na huisvesting (in de eerste 
maanden) starten met een of meerdere activiteiten in het Stadsleerbedrijf als voorportaal 
voor meer werk- en bedrijfsgeoriënteerde stages.   
 
De regio telt vijf dedicated participatiecoaches van werkbedrijf Senzer die zich specifiek 
bezighouden met de intake en screening van vergunninghouders. Zij kennen de activiteiten 
in het azc en zijn aangesloten op het TVS-systeem van het COA. Het streven is om de 
dienstverlening tussen het COA en het Werkbedrijf te laten starten op het moment van 
koppeling. Dat is procesmatig al geregeld, maar in de praktijk nog niet altijd haalbaar; het 
COA maakt nog niet in alle voorkomende gevallen een klantprofiel aan en de 
Participatiecoaches hebben een hoge caseload, waardoor de achterstand oploopt.   
 
Inrichten primaire proces  
In de eerste periode van de projectduur is veel aandacht besteed aan het inrichten van het 
primaire proces. In het Plan van aanpak is een driefasenstructuur uitgewerkt: 
 
 1) de aanloop 
  2) de landing 
 3) de weg naar werk 
 
De aanloop is een fase waarin het COA in het azc actief is met voorinburgering en 
diagnose. In deze periode wordt al contact gelegd met het Werkbedrijf en vindt waar 
mogelijk de eerste informatie-uitwisseling plaats.  
 
Tijdens de landingsfase wordt de vergunninghouder gehuisvest en ligt het accent op het 
wegwijs maken en de maatschappelijke integratie. Vooral vluchtelingwerkers zijn in deze 
periode actief met het inbedden in allerlei regelingen, waaronder het aanvragen van de 
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uitkering en het regelen van tal van zaken met betrekking tot wonen. Het 
Participatieverklaringstraject start eveneens in deze fase. Senzer ziet het als taak om er in 
deze periode voor te zorgen dat de vergunninghouder maatschappelijk gaat deelnemen, in 
vrijwilligerswerk of in lokale projecten, zoals het genoemde Stadsleerbedrijf in Helmond. 
Gedurende de eerste drie maanden kan ook de selectie voor deelname aan 
werkarrangementen (duale trajecten Senzer/roc ter AA) op gang worden gebracht.   
  
De derde fase richt zich op het verkrijgen van betaald werk. De maatschappelijke 
integratie is dan op gang gebracht, de inburgering is gestart of op zijn minst voorbereid en 
de Participatiecoach heeft een meer gefundeerde indruk van de talenten en 
belemmeringen van de vergunninghouder. De informatie die het Werkbedrijf gebruikt om 
een goed beeld te vormen van de vergunninghouders is gebaseerd op meerdere bronnen, 
waaronder de bevindingen van het COA en de informatie van vluchtelingenwerk en 
eventueel de taalaanbieder.   
  
De SER heeft de uitwerking van het primaire proces in deze arbeidsmarktregio als een best 
practice vermeld in haar rapport ‘Vluchtelingen en Werk. Een nieuwe tussenbalans’ (mei 
2018).  
 
Beleidsmedewerkers van de gemeenten en participatiecoaches zijn op de hoogte van de 
voorinburgeringsactiviteiten van het COA. Het COA schuift aan bij het beleidsoverleg van de 
gemeenten en houdt de gemeenten op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 
organisatie. De feitelijke begeleiding naar werk door de gemeenten geschiedt via het 
Werkbedrijf, momenteel nog vanaf de datum van vestiging in de gemeente. In de toekomst 
willen gemeenten afstemming zoeken met de begeleiding in het azc. Met het oog op de 
nieuwe wetgeving herbezinnen de gemeenten zich op hun rol. Met name is de vraag aan de 
orde of de gemeenten zelf de regie nemen (inzet klantregisseur), dan wel overgaan tot het 
integraal onderbrengen van de dienstverlening in het Werkbedrijf.  
  
Aandachtspunt 

• De instroom van vergunninghouders bestaat momenteel vooral uit nareizigers. Van 
hen ontbreekt een klantprofiel en wat arbeidstoeleiding betreft is er nauwelijks 
bemoeienis van het azc/COA. Van een overdracht is voor hen dan ook geen sprake. 
Dit aspect verdient in de toekomst aandacht.   

  
 
 4. Warme overdracht en doorlopende lijn  

  
Stand van zaken 
Aansluitend op de inrichting van het proces heeft ook de samenwerking met ketenpartners 
veel aandacht gekregen. De samenwerking heeft ertoe geleid dat medewerkers van Senzer 
die de eerste screening verrichten, het TVS-systeem kunnen raadplegen om kennis te 
nemen van de bevindingen van het COA.  
In deze arbeidsmarktregio is het landelijke VluchtelingenWerk Nederland niet actief (voor 
VN een van de weinige witte vlekken op de kaart). De maatschappelijke begeleiding wordt 
in de regio verzorgd door het welzijnswerk, te weten: LEV-groep (Helmond, Gemert-Bakel, 
Deurne en Geldrop-Mierlo), ONIS Welzijn (Asten en Someren) en Vierbinden (Laarbeek). Er 
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is regelmatig overleg en de samenwerking is constructief.  
In Asten en Someren wordt de dienstverlening in intensief contact op elkaar afgestemd, 
vaak in een driegesprek. De vergunninghouder is op de hoogte van de rolverdeling. Met de 
vluchtelingwerkers vindt regelmatig overleg plaats over de werkwijzen binnen Senzer, 
bijvoorbeeld over de digitale aanmeldprocedure voor een uitkering. Met de belangrijkste 
taalaanbieders in de regio (roc en Werkvloertaal) vindt eveneens periodiek overleg plaats 
waaraan ook de vluchtelingwerkers deelnemen. Gesproken wordt dan over de instroom, 
veranderingen in de regelgeving met betrekking tot de inburgering en soms casuïstiek. In 
het algemeen kan gesteld worden dat er een goede basis bestaat voor verdergaande 
samenwerking in de toekomst.  
  
Screening en verdiepende diagnose   
Senzer heeft mogelijkheden voor verdiepend onderzoek. Deze is optioneel en in te zetten 
met een gerichte vraagstelling met betrekking tot de arbeidsmarkttoeleiding. Het 
verdiepend onderzoek kan uiteenlopende werkvormen hebben zoals assessment, testen of 
loonwaardemeting. Senzer heeft in het kader van het project met ingang vanaf het 
tweede kwartaal 2018 het instrument PPS-V ingezet. Dit is een assessment voor 
vergunninghouders.  
 
  
5. Integrale trajecten  

  
Werkarrangementen  
Omdat de inburgering vaak een belemmerde factor bleek om de toeleiding naar werk 
mogelijk te maken, zijn in de eerste helft van 2018 in samenwerking met het roc ter AA 
werkarrangementen voor vergunninghouders ontwikkeld. Deze arrangementen bieden de 
mogelijkheid om tegelijkertijd in te burgeren, werknemersvaardigheden op te doen via 
betaald werk/werkstage en extra taalcoaching op de werkvloer te krijgen. Er is nu sprake 
van een totaalpakket waarin de verschillende disciplines op elkaar zijn afgestemd.  
  
Taalwerkstages en taalcoaching   
In het verleden richtten vergunninghouders zich na vestiging langere tijd uitsluitend op de 
verplichte inburgering. Het scholingsaanbod waarvan men gebruik maakt is over het 
algemeen laagintensief; slechts enkele dagdelen per week, de rest van de week bleef 
oningevuld. Uit onderzoek blijkt dat participerend leren motiveert om de Nederlandse taal 
te leren.  
 
Het uitgangspunt van de taalwerkstages is het spreken van de Nederlandse taal op de 
werkvloer. De stages worden gecombineerd met taalcoaching op de werkvloer en 
inburgering. Vergunninghouders leren de echte werkvloertaal. De taallessen worden 
gecombineerd met trainingen ter voorbereiding op betaald werk in Nederland. 
Taalcoaching is bij uitstek een instrument dat kan worden ingezet als middel om de 
verbinding tussen de werkzoekende en de werkgever te vereenvoudigen. Het ontlast 
werkgevers immers bij het laten integreren van deze doelgroep op de arbeidsmarkt. 
Taalcoaching is zowel intern bij Senzer als extern bij werkgevers ingezet, onder meer bij 
Paccar (DAF), Het Goed en HEMA. Momenteel loopt bij Senzer een aanbestedingsprocedure 
voor taalaanbieders om ook in 2019 taalcoaching in te zetten uit reguliere middelen. Het 
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streven is per 1 januari nieuwe contracten af te sluiten waarmee de taalcoaching voor een 
langere periode geborgd is.   
  
Toeleiding naar studie   
Vergunninghouders die op het moment van de start van een hbo- of wo-studie (geen 
prebachelor) nog geen 30 jaar zijn, kunnen studiefinanciering aanvragen. Naast de studie 
kan een (gedeeltelijke) arbeidsverplichting bestaan. Bij toestemming voor studeren met 
behoud van uitkering wordt daarom geen standaardontheffing van de arbeidsplicht 
verleend.  
Vergunninghouders van 30 jaar of ouder kunnen géén aanspraak meer maken op 
studiefinanciering. Vergunninghouders die in het land van herkomst geen hbo- of 
universitaire opleiding hebben genoten, maar dit in Nederland wel willen, krijgen geen 
toestemming om die studie te volgen.  
  
Inzet van dedicated uitkeringsspecialisten en participatiecoaches  
Binnen Senzer is het gebiedsgewijze werken ingericht. Voor de duur van twee jaar zijn 
2fte dedicated participatiecoaches toegevoegd om de verhoogde instroom van 
vergunninghouders in de uitkering te kunnen opvangen en hen zo snel mogelijk naar de 
arbeidsmarkt te begeleiden. De dedicated participatiecoaches vergunninghouders zijn 
formeel van functie gewijzigd naar participatiecoach Werk. Bij het Team Diagnose van het 
werkbedrijf werken nog drie dedicated Participatiecoaches voor vergunninghouders. 
  
Gedurende of uiterlijk aan het einde van de toeleidingfase vindt een overdacht plaats naar 
de participatiecoach Werk die de arbeidsmarkt actief benadert. De uitkeringsspecialist 
bekijkt of het noodzakelijk is om een uitkering te verstrekken. Gezien de contacten met 
bijvoorbeeld vluchtelingenwerk is besloten om ook binnen het Team Diagnose te werken 
met dedicated uitkeringsspecialisten voor vergunninghouders. In beginsel is er geen sprake 
van een complexe systematiek; uitkeringen worden vaak min of meer ambtshalve 
toegekend om de situatie voor de vergunninghouders zo snel mogelijk stabiel te krijgen. 
Later vindt veelal gezinshereniging plaats en wordt de uitkering opnieuw bezien. De 
uitkeringsspecialist zoekt vaak contact met de Afdeling Zorg en ondersteuning van 
Helmond, de Peelgemeenten en de gemeente Geldrop-Mierlo in verband met bijvoorbeeld 
bijzondere bijstand voor inrichtingskosten.  
  
Inzet ‘praktijkondersteuners’ uit de doelgroep  
Zowel de participatiecoaches als de vergunninghouders hadden behoefte aan een 
Syrische en Eritrese werkzoekende die de rol van assistent-begeleider van 
vergunninghouders kan vervullen. Deze personen treden op als bemiddelaar en 
communicator tussen de werkleider en de werknemer. Uit onderzoek naar 
integratiekansen van Eritrese vluchtelingen door Kennisplatform Integratie & 
Samenleving en het Verwey-Jonker Instituut (2017) blijkt dat de inzet van betrouwbare 
tolken of cultural mediators die in de eigen taal informatie en steun bieden, waardevol 
is. Voornamelijk bij groepsprojecten met vergunninghouders is de aanwezigheid van een 
dergelijke praktijkondersteuner van groot belang.  
Ook ten aanzien van werkgeversdienstverlening zijn de praktijkondersteuners een welkome 
aanwinst. Zij bieden een extra service richting bedrijven die vergunninghouders een kans 
geven die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. De praktijkondersteuners 
helpen de participatiecoach bij het afnemen van de PPS-V-assessment.  
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Tolken van de tolkentelefoon hebben vaak veel moeite met het uitleggen van rechten en 
plichten van de Participatiewet omdat zij hier onvoldoende bekend mee zijn. De 
praktijkondersteuners daarentegen hebben zelf een uitkering gehad op grond van de 
Participatiewet en weten daardoor van de hoed en de rand.  
Het inzetten van de tolkentelefoon bij groepstrainingen blijkt praktisch onmogelijk; non-
verbale communicatie en bepaald gedrag wordt via een tolkentelefoon niet opgepakt. De 
inzet van praktijkondersteuners is hierin veel doeltreffender gebleken.  
  
De inzet van de (betaalde) praktijkondersteuners wordt door professionals zeer 
gewaardeerd. Zij dragen bij aan de doelstelling van Senzer om meer uitstroom naar werk 
te genereren. Omdat deze praktijkondersteuners voorheen een uitkering hadden, betekent 
hun inzet tevens een besparing op de BUIG-middelen.  
 
Starten eigen bedrijf  
Senzer heeft in 2018 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor vergunninghouders met 
interesse in het starten van een eigen bedrijf. Enerzijds werd daar hun enthousiasme 
bevorderd, anderzijds kregen zij een spiegel voorgehouden van wat er allemaal komt 
kijken bij het starten van een eigen bedrijf.  
  
Werkgeversbenadering   
Steeds meer bedrijven in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel willen graag 
vergunninghouders in dienst nemen. Zij onderkennen hun potentie en motivatie om aan 
het werk te gaan. Bedrijven die vergunninghouders in dienst nemen, geven aan dat een 
zorgvuldige begeleiding van belang is. Verschillende werkgevers hebben samen met Senzer 
speeddates georganiseerd voor vergunninghouders. Een aantal heeft meteen de 
vaardigheden van vergunninghouders getest met enkele korte opdrachten. 
  
Subregionale initiatieven  
  
 Stadsleerbedrijf Helmond  
Vergunninghouders nemen in het kader van hun maatschappelijke participatie deel aan 
activiteiten van het Stadsleerbedrijf Helmond. Het gaat om individuele plaatsingen, 
bijvoorbeeld bij de cacaofabriek of een zorginstelling, en om een groepsgerichte aanpak.  
Vergunninghouders verrichten klussen als het onderhoud van buurtspeeltuintjes en tuinen 
van zorgbehoeftige ouderen. Deze werkzaamheden combineren zij met hun inburgering. 
Daarnaast krijgen zij extra taalondersteuning die sterk werkgericht is. De bedoeling is dat 
zij aansluitend doorstromen naar een werktraject.  
  
 Deurne doet ‘t   
‘Deurne doet ‘t’ (werken aan een schone en groene leefomgeving) is een samenwerking 
tussen team Beheer en Realisatie van de gemeente Deurne, Senzer en Werkvloertaal. Het 
project begeleidt vergunninghouders bij een combinatietraject van re-integratie, 
inburgering en taal. De deelnemers verrichten werkzaamheden in de openbare ruimte, 
zoals onderhoud van groen en het opruimen van zwerfvuil. Ze worden begeleid door een 
werkleider van Senzer.  
  
 Groepstraining Gemert-Bakel  



8  
  

Hoe werkt een arbeidsovereenkomst? Hoe maak ik een cv? Hoe presenteer ik me aan 
werkgevers? Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod zijn komen tijdens de groepstraining 
‘Hoe werkt werken in Nederland?’ voor vergunninghouders in Gemert-Bakel. Met deze 
cursus hebben zij de eerste stappen gezet in hun integratieproces en inzicht gekregen in 
de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarbij hebben ze deelgenomen aan een workdate op de 
bedrijvenbeurs. De cursus is afgesloten met een certificaat. Achttien vergunninghouders 
haalden een heftruckcertificaat, twaalf volbrachten een basiscursus VCA. Dertien 
deelnemers hebben inmiddels werk gevonden, tien hebben een stap gezet via een 
proefplaatsing of werkstage.  
  
 Paccar Geldrop-Mierlo  
Bij Paccar (DAF) in Geldrop-Mierlo vindt momenteel een oriëntatie plaats voor 
groepsdetachering van vergunninghouders. Doel is dat de vergunninghouders na deze 
periode hun inburgering hebben gehaald en kunnen doorstromen naar ander regulier werk. 
De locatie wordt dus een kweekvijver voor start en doorstroom.  
  
 Schoolverlaters Jan van Brabant met een achterstand op de arbeidsmarkt   
Dit samenwerkingsverband tussen Jan van Brabant, jongerenwerk LEV, Senzer en UWV 
heeft betrekking op leerlingen van het Jan van Brabant Voortgezet Onderwijs 
Nieuwkomers die door deze school gediagnostiseerd zijn met een zeer grote 
leerachterstand. Zij hebben geen aansluitmogelijkheden op vervolgonderwijs en een 
gering perspectief op regulier betaald werk. De meesten zijn 17 of 18 jaar. De doelstelling 
is om deze jongeren toe te leiden naar een passende werkplek in regulier, gesubsidieerd of 
beschut werk mede op basis van praktijkgeoriënteerd onderzoek en andere voorkomende 
diagnose-instrumenten. 
  
 Refugee Talent Hub  
De VNG en het kabinet hebben afgesproken om vergunninghouders eerder te bevragen over 
hun competenties. Zij kunnen dan aan een geschikte gemeente gekoppeld worden en zich 
al tijdens hun wachttijd voorbereiden/starten met hun integratie. De Refugee Talent Hub 
(RTH) is een ecosysteem tussen vluchtelingtalenten, bedrijven, overheid en ngo’s dat in 
deze doelstelling kan voorzien.  
  
Senzer heeft in 2016/2017 met een pilot ervaringen opgedaan met de Refugee Talent Hub. 
Vanuit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben tien vergunninghouders en zeven 
mentoren/buddy’s hieraan deelgenomen. De vergunninghouders verschilden van elkaar in 
opleidingsniveau, kennis van de Nederlandse/Engelse taal, kennis van systemen, etc. Deze 
groep is bewust zo gekozen om te ontdekken voor welke doelgroep de RTH geschikt blijkt. 
Elke vergunninghouder werd toegewezen aan een mentor die zeer intensief met hem of 
haar aan de slag is gegaan. Uiteindelijk heeft één vergunninghouder vanuit de pilot 
betaald werk gevonden. Geconcludeerd is dat het instrument Refugee Talent Hub 
onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de brede doelgroep vergunninghouders.  
  
 Kassenproject   
In het project ‘Vluchteling Talent’ van de gemeenten Someren, Asten en Deurne lag de 
focus op vroegtijdige koppeling van vergunninghouders aan de Agrofoodsector. 
Participanten waren Rabobank-foundation, Citaverde groenopleidingen, ZLTO en de 
arbeidsintermediairs AB Werkt en ZON. Vluchtelingen die op het punt stonden een 
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verblijfsstatus te krijgen, werden voorgelicht over baan- en opleidingsmogelijkheden in de 
agrarische sector in deze gemeenten. Was er sprake van een match, dan konden zij 
mogelijk in deze gemeenten gehuisvest worden. Aan dit project is geen vervolg gegeven. 
Het had (te) veel overeenkomsten met de reeds bestaande dienstverlening. Bovendien 
vormde het vervoer naar de afgelegen werkplekken een praktisch probleem.   
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