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1. Schets van de regio  
De arbeidsmarktregio Holland Rijnland telde tot november 2018 dertien gemeenten. 
Sinds het samengaan van Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dat er nog twaalf. De 
dienstverlening aan vergunninghouders vindt plaats in de subregio’s Leiden (inclusief 
Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp), Katwijk, Duin & Bollenstreek (Lisse, Hillegom, 
Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout) en Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en 
Braassem, Nieuwkoop). Nieuwkoop is in 2018 met een eigen uitvoeringsorganisatie 
gestart die ook de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders verzorgt.  
 
De regiocoördinator Holland Rijnland heeft met name contact en overleg gehad met de 
projectleiders vergunninghouders van de uitvoeringsorganisaties in de subregio’s. In de 
subregio’s zijn de gemeentelijke Werkgeversservicepunten en het UWV actief. In 2018 is 
een goede start gemaakt met nauwere onderlinge samenwerking. De komende jaren wordt 
die verder uitgebouwd in het regionale Marktbewerkingsplan. Het initiatief Perspectief op 
Werk van het ministerie van SZW sluit goed aan bij de weg die met het 
Marktbewerkingsplan Holland Rijnland is ingezet.   
 
De arbeidsmarktregio Holland Rijnland beschikt over de volgende instellingen voor 
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs: mboRijnland, ROC Mondriaan, de Hogeschool 
Leiden en de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn er drie Internationale Schakelklassen 
(ISK’s) gevestigd in de regio.  
 
  

2.  Kansrijke koppeling  
Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de vergunninghouder 
met de arbeidsmarktregio. Hiervoor stellen medewerkers tijdens het huisvestingsgesprek 
een aantal vragen aan de vergunninghouder en maken ze gebruik van gegevens van UWV, 
SBB en onderwijssites. De regiocoördinator heeft in dit proces geen directe rol.   
 
Voor 2018 is in deze fase weinig aanvullende inzet van de regiocoördinator noodzakelijk. 
Zijn aandeel beperkt zich tot het leveren van praktijkinput aan het projectbureau om het 
proces - waar mogelijk – te kunnen verbeteren. Tot nu toe heeft de regiocoördinator geen 
input geleverd.  
 
Aandachtspunten c.q. advies: 

• Het zou helpen als er een azc in de regio gevestigd wordt of, als dit geen optie is, 
als azc Rijswijk een prominentere krijg in de opvang van vergunninghouders die 
gekoppeld zijn aan een van de gemeenten in Holland Rijnland.   
 

  
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  

Gemeenten in Holland Rijnland worden pas echt actief op het moment dat de 
vergunninghouder gehuisvest is en in het uitkeringsbestand is opgenomen. Belangrijkste 
reden hiervoor is dat de meeste azc’s in het oosten en noorden van Nederland liggen. Om 
vergunninghouders die in afwachting zijn van huisvesting alvast welkom te heten en te 
informeren over zaken als wonen, inburgering, scholing, werken en hun rechten en 
plichten rondom de uitkering, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal 
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bijeenkomsten georganiseerd voor gekoppelde vergunninghouders. 
 
  

4.  Warme overdracht en doorlopende lijn  
De warme overdracht start met het vullen van het (digitaal) klantprofiel in het 
Taakstellingsvolgsysteem (TVS), waarna deze profielen digitaal worden ontsloten voor 
gemeenten. De regiocoördinator stimuleert dat de profielen opgehaald worden, niet alleen 
binnen de afdelingen huisvesting maar ook binnen de afdelingen of uitvoeringsorganisaties 
die actief zijn op het gebied van integratie en participatie. De gemeentelijke 
klantmanagers Werk & Inkomen blijken echter maar mondjesmaat gebruik te maken van de 
mogelijkheid contact op te nemen met de casemanagers van de azc’s - ondanks de 
inspanningen van de coördinerend casemanager azc en de regiocoördinator. Wellicht komt 
hier meer aandacht voor als de focus voor 2019 helder is.  
    
 

5.  (Integrale) trajecten  
In 2017 zijn partijen binnen Holland Rijnland met elkaar in verbinding gebracht om 
gezamenlijk integrale trajecten op te pakken richting scholing en/of werk. In het 
Marktbewerkingsplan 2018 gaat speciale aandacht uit naar vergunninghouders en zijn 
speerpuntsectoren benoemd:  
 

• zorg 
• transport & logistiek 
• horeca 
• schoonmaak 
• techniek 
• bouw  

 
Er is een kerngroep Marktbewerkingsplan gevormd en inmiddels zijn de eerste regionale 
branchewerkgroepen (met vertegenwoordigers van de WSP’s, UWV en gemeenten) onder 
leiding van een coördinator gestart met het in kaart brengen van potentiële kandidaten 
voor de zorg, transport en logistiek, horeca en techniek. Voor kandidaten en werkgevers 
worden matchingsbijeenkomsten georganiseerd. Een aantal voorbeelden: 
 

• In de horeca staat een kookworkshop gepland waar twintig kandidaten in contact 
gebracht worden met vier grote horecawerkgevers uit Holland Rijnland. Doel is om 
een aantal kandidaten te kunnen laten doorstromen naar werk in combinatie met 
een opleiding. Dit traject is ook toegankelijk voor niet-vergunninghouders.   

• Vier zorginstellingen hebben bij het Zorgkantoor subsidie ontvangen om 45 
kandidaten (vergunninghouders en niet-vergunninghouders) toe te leiden naar 
zogeheten aandachtbanen in de zorg (niveaus 0, 1 en2.) De deelnemende 
werkgevers bevinden zich verspreid over de regio Holland Rijnland, wat de kans op 
het vinden van geschikte vergunninghouders vergroot. De regiocoördinator Holland 
Rijnland is een van de projectleiders. Er wordt nauw samengewerkt met 
mboRijnland dat is gestart met het Centrum Innovatief Vakmanschap Zorg en 
Welzijn. Hierin worden onderwijsvormen op maat aangeboden voor studenten die 
anders leren en moeite hebben met de reguliere (volgordelijke) opleidingen.  
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• Voor de sector Transport & Logistiek is eind 2018 een meet & greet georganiseerd 
en zijn afspraken gemaakt met werkgevers over omscholing van vergunninghouders 
tot vrachtwagenchauffeur. Een aantal vergunninghouders is inmiddels gestart met 
een opleidingstraject. Enkele kandidaten die niet geschikt bleken, worden 
toegeleid naar werk als taxi- of touringcarchauffeur.  

 

 
De chauffeurs in opleiding bij Transport en Logistiek Nederland (TLN)  
 

• De deelnemers van de derde groep Installatie & Electrotechniek die nog geen werk 
hebben gevonden, worden bemiddeld naar werk. Het Opleidings- en 
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) heeft voor de twee 
groepen die in 2019 starten financiering toegezegd; gemeenten nemen 25 procent 
van de scholingskosten voor hun rekening.  
Hoewel het een bijzonder succesvol project is, blijkt het behalen van het VCA-
certificaat te vaak een struikelblok voor vergunninghouders. Bemiddeling naar 
banen in andere sectoren vindt dan wel plaats, onder meer in de metaalindustrie. 
Naar verwachting vindt 70 tot 75 procent van de deelnemers van de vijf groepen 
werk (gemiddelde groepsgrootte vijftien deelnemers) en weet dat ook te behouden. 
Opvallend is dat bij verlenging van de arbeidsovereenkomst in een aantal gevallen 
gestart wordt met een BBL-2 of BBL-3-opleiding.  
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• Per oktober is een regionaal scholingsfonds ingesteld waarop, op basis van 
cofinanciering (in combinatie met participatiemiddelen en bij voorkeur ook met 
middelen uit het bedrijfsleven en) een beroep gedaan kan worden. De eerste 
aanvragen zijn inmiddels gedaan en gehonoreerd.  

• De bouw blijkt om meerdere redenen een lastige sector. Ondanks het grote tekort 
aan personeel is de sector niet bereid of in staat om een deel van de 
scholingskosten voor zijn rekening te nemen. Ook blijkt het lastig potentieel 
geschikte kandidaten te vinden.  

• Voor de zomer is er voor belangstellende werkgevers een voorlichting en een 
training interculturele communicatie voor bedrijven gegeven.  

• Er wordt veel ingezet op het behalen van het VCA, maar met wisselend succes. De 
redenen hiervoor zijn bekend. Landelijk wordt onder meer door het 
programmabureau van Divosa in samenwerking met SZW gestuurd op 
vereenvoudiging van het VCA-lesmateriaal en -examen en gezocht naar mogelijke 
alternatieven.  

• In november is het Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018 geëvalueerd. Een 
van de conclusies is dat de regionale samenwerking tot resultaten leidt. Men weet 
elkaar te vinden en trekt per speerpunt gezamenlijk (projectmatig) op. Er is sprake 
van onderling vertrouwen met oog voor alle doelgroepen en er ligt een basis voor 
een verdergaande vruchtbare samenwerking. Inmiddels is de aanzet gemaakt voor 
het Marktbewerkingsplan 2019, dat goed aansluit bij het initiatief Perspectief op 
Werk van het ministerie van SZW, waarvoor de subsidieaanvraag momenteel in 
voorbereiding is. In afwachting op honorering van die aanvraag nemen de partijen 
die in het Marktbewerkingsplan samenwerken hier alvast een voorschot op. Zo 
wordt een team opgezet dat op brancheniveau samenwerkt en het centrale 
aanspreekpunt zal vormen voor werkgevers in de regio. Dit team zal ook 
arbeidsmarkregiobrede projecten initiëren en coördineren, zodat klanten nog beter 
toegeleid kunnen worden naar werk, al dan niet in combinatie met scholing 
(waaronder praktijkleren). De werkzoekenden worden beter in beeld gebracht, 
zodat er nog meer maatwerktrajecten kunnen worden ingezet.  

  
Scholing 
Vergunninghouders worden via diverse kanalen richting scholing geleid, veelal naar het 
mbo. In Holland Rijnland is dat met name naar mboRijnland, dat zich met extra inzet 
inspant om vergunninghouders binnenboord te houden. Een stap in de goede richting, maar 
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het kan nog veel beter, zeker wat betreft aanvullende lessen NT2, studievaardigheden, 
samenwerken en digitale vaardigheden. De gemeente Leiden zet extra personele 
capaciteit in op de begeleiding van vergunninghouders die met een Entree-opleiding zijn 
gestart.   
  
De hogeschool Leiden verzorgt een schakeljaar waarin vergunninghouders met succes 
toegeleid worden naar vervolgstudies aan de hogeschool dan wel universiteit.  
  
Advies c.q. aandachtspunten 

• De toeleiding naar onderwijs en het zorgen voor een zachte landing vraagt nog de 
nodige aandacht en middelen. Het ministerie van OCW mag hier wat nadrukkelijker 
(financiële) verantwoordelijkheid voor nemen en moet het succes niet laten 
afhangen van welwillende opleidingsinstituten en gemeenten die financieel 
bijspringen. Wellicht is het bekostigingsconstruct van ISK een model om jonge, 
talentvolle vergunninghouders goed te begeleiden tijdens hun eerste maanden in 
het (meestal) mbo-onderwijs.  

• Studeren met behoud van uitkering wordt door gemeenten in Holland Rijnland 
mondjesmaat toegestaan, veelal niet langer dan de duur van maximaal een jaar.  
 

    
6. Overige  

 
Trainingen 
In de subregio’s zijn de afgelopen twee jaar allerlei trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld op 
het terrein van toeleiding naar scholing en werk, trainingen speciaal voor vrouwen en 
trainingen waarin rechten en plichten van vergunninghouders uitgebreid aan bod komen. 
Informatiemateriaal wordt vaak vertaald of letterlijk in beeld gebracht en er wordt veel 
gewerkt met tolken. De Leidse Inburgering (JAS) heeft eind vorig jaar tijdens een 
afsluitende bijeenkomst haar opgeleverde producten gepresenteerd die zij met Europese 
middelen (Sociale Innovatie) heeft kunnen ontwikkelen. Deze producten zijn te vinden op 
en te downloaden van www.dzb.nl/esf. In de loop van 2019 zullen hier meer producten 
aan toegevoegd worden.  
 
Impulstraject Kwetsbare Eritrese Nieuwkomers 
De gemeente Katwijk heeft meegedaan aan het Impulstraject Kwetsbare Eritrese 
Nieuwkomers (voorheen project OTAV gezondheid), met als resultaat een methodiek die 
veel breder ingezet zou moeten worden om de cultuursensitieve dienstverlening aan 
vergunninghouders te verbeteren. Ook is er de nodige ervaring opgedaan met trainingen op 
het gebied van vitaliteit.  
 
Regionale bijeenkomst 
In Holland Rijnland is een brede bijeenkomst in voorbereiding over de beoogde 
stelselwijziging en de weg daarnaartoe. Wie spelen daar een rol in? Wat is er nodig? Wat 
kan alvast in gang worden gezet of voortgezet en verder ontwikkeld, vooruitlopend op de 
uitkomsten van het wetgevingstraject?  
  

http://www.dzb.nl/esf
http://www.dzb.nl/esf
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Advies c.q. aandachtspunten: 

• Het delen van binnen én buiten de regio ontwikkelde producten actief stimuleren.   
• Inzetten op de uitwisseling van werkwijzen die in verschillend tempo in de 35 

arbeidsmarktregio’s gerealiseerd worden. 
 
Conclusies en aanbevelingen  
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen per thema: 
  
De doelgroep 

• In de regio is niet alleen ingezet op de nieuwe instroom, maar ook op ‘oude’ 
vergunninghouders (uit het zittende bestand). Om te voorkomen dat appels met 
peren worden vergeleken, is het van belang een eenduidige definitie van de 
doelgroep te definiëren.   

• Vergunninghouders zijn over het algemeen goed in beeld bij de klantmanagers of 
trajectbegeleiders; dat geldt grotendeels ook voor vergunninghouders die al vóór 
oktober 2015 in Holland-Rijnland gehuisvest zijn.  

• Zet mentoren en maatjes in om vergunninghouders verder wegwijs te maken en/of 
taalondersteuning te bieden.  

• Zet in op een goede uitvraag bij de klant, het NOA-assessment en de 
zelfredzaamheidsmatrix om in verschillende mate en afhankelijk van het instrument 
onder meer competenties, leerbaarheid en afstand tot de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen.  

• Zorg dat de vergunninghouder zich verantwoordelijk voelt voor het traject dat 
samen met de klantmanager binnen de kaders is uitgezet.  

• Heb aandacht voor cultuursensitieve begeleiding. 
• Zet in op aparte begeleidingstrajecten voor vrouwelijke 

inburgeraars/vergunninghouders.  
• Zet in op nauwere samenwerking met GGZ en Sociale Wijkteams.  
• Heb aandacht voor financiële zelfredzaamheid.  

    
Inburgering  

• Stuur erop aan dat vergunninghouders snel starten met hun inburgering en voorkom 
shopgedrag.  

• Zet extra in op taal naast de inburgering in combinatie met vrijwilligerswerk, stages 
en werkervaringsplekken. Dit verbetert de woordenschat, spreekvaardigheid en 
werknemersvaardigheden aanzienlijk.  

• Zorg voor voldoende aanbod in de avonduren. 
• Monitor de vergunninghouder na uitstroom op de inburgeringsplicht.  

  
Toeleiding naar werk  

• Differentieer naar de mate van bemiddelbaarheid (bemiddelbaar, nog niet 
bemiddelbaar en niet bemiddelbaar). Dat geeft inzicht en maakt het makkelijker 
om focus aan te brengen.   

• Het werkfit of bemiddelbaar maken van de vergunninghouder kost tijd. Zet nog 
meer in op trainingen ter oriëntatie op de arbeidsmarkt, stages en 
werkervaringsplaatsen. Schenk ook aandacht aan culturele aspecten op de 
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werkvloer, gevolgen voor de uitkering en wijzigingen in de toeslagen bij de aanvang 
van een betaalde baan. Parttime werken is vaak een goede manier om te starten, 
omdat het vergunninghouders de kans geeft hun leven geleidelijk aan anders in te 
richten en een inburgeringsdiploma te behalen.  

• Zet in op nauwe samenwerking met de werkgeversservicepunten en het UWV met 
inzet van dedicated jobhunters/bemiddelaars. 

• Zet in op de subsidie Perspektief op Werk van het Ministerie van SZW. 
• Toeleidingstrajecten voorafgaand aan werk zijn belangrijk voor succesvolle 

bemiddeling en plaatsing (beroepenoriëntatie; wat betekent werken in Nederland?)  
• Nazorg na plaatsing is een randvoorwaarde voor de kans op duurzame plaatsing.  
• Werk aan verwachtingenmanagement bij de vergunninghouder én bij de werkgever.  
• Werk nauw samen met ketenpartners om de trajecten zo integraal mogelijk vorm 

en inhoud te geven, liefst en bij voorkeur vanuit bestaande budgetten en 
organisaties.  
  

Onderwijs  
• Toeleiding naar onderwijs heeft meer kans van slagen als de betreffende 

onderwijsinstelling vroeg in het traject wordt betrokken.  
• Agendeer de bekostiging en rendement(sverplichtingen) van de toeleiding naar 

mbo-opleidingen en de extra ondersteuning tijdens en na de opleiding bij het 
ministerie van OCW.  

• Er is behoefte aan een afzonderlijk traject voor vergunninghouders jonger dan 23 
jaar die geen of nauwelijks onderwijs hebben genoten. Te denken valt aan 
algemeen vormend onderwijs, gekoppeld aan praktijkleren op basis van de 
kerndoelen van het basisonderwijs.  

• Er is behoefte aan een pedagogische omgeving met aandacht voor onder meer 
studievaardigheden voor jonge vergunninghouders die toegeleid worden naar 
onderwijs. 

   
Overig  

• Er is behoefte aan een systeem om de opbrengsten van de ondernomen inzet en 
activiteiten en de effecten daarvan te registreren en overdraagbaar te maken. Wie 
worden er betrokken in de integrale aanpak? Wat is de positie van de 
vergunninghouder op enig moment op de Participatieladder? 

• Het is nog te vroeg om de dienstverlening aan vergunninghouders (geheel) onder te 
brengen in de staande organisaties.  

• De warme overdracht van azc naar gemeente kan alleen goed worden vormgegeven 
als het betreffende azc in de buurt van de koppelgemeente ligt.  

• Heb ook aandacht voor niet-werkgerelateerde integratie. 
• Zet een benchmark op om resultaten van de dienstverlening aan vergunninghouders 

te meten, monitoren en vergelijken.   
• Investeer in een landelijke portal waar best practices, ontwikkelde producten en de 

voortgang van de implementatie van de stelselwijziging gedeeld kunnen worden. Is 
er een bestaande site die daarvoor gebruikt kan worden? Is 
www.samenvoordeklant.nl een mogelijkheid?  

• Gezien de overeenkomsten in de problematiek is het belangrijk om meer samen te 
werken met gemeenten in de arbeidsmarktregio en naburige regio’s.   

http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/
http://www.samenvoordeklant.nl/


9  
  
  

• Train woonvaardigheden.  
• Kapitaliseer behaalde resultaten zodat beter onderbouwde afwegingen kunnen 

worden gemaakt over de inzet van (extra) middelen. 
• Tref een voorziening voor 18+-jongeren die na de internationale schakelklas (ISK) 

niet in staat zijn een mbo-vervolgopleiding te volgen, niet gebaat zijn bij een 
regulier inburgeringstraject en mogelijk minder dan 100 procent loonwaarde 
hebben. Deze jongeren, vaak langzame leerders of aan hun (taal)plafond, hebben 
baat bij praktijkonderwijs en begeleiding door een jobcoach. De zogeheten 
Borisaanpak kan deze jongeren helpen.   

• Overweeg trajectfinanciering van scholing in zogenaamde ‘tekortsectoren’ als de 
betreffende branche over weinig tot geen sectorale middelen beschikt (zoals de 
bouwsector). In branches waar nu nog wel sectormiddelen worden ingezet, lopen 
die binnenkort af en dreigen financieringsproblemen (zoals in de elektro- en 
installatiebranche in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland). Het is de vraag of de 
gemeenten deze kosten allemaal zelf moet ophoesten of dat er alternatieve 
oplossingen zijn. 
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