
 

 

Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en 
IJmond 

 

Eindverantwoording Screening en matching 
vergunninghouders 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                   

                              

                                                                                                                          

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi63uK-pPzeAhUB-qQKHZYNCSIQjRx6BAgBEAU&url=https://haerlemsbodem.nl/haarlem-nieuwe-huisstijl/&psig=AOvVaw3Cwx5oAeadCcRvBTKwnD-0&ust=1543673072737085


2 
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1.  Schets van de regio 
De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond bestaat uit de gemeenten Beverwijk, 
Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de centrumgemeente 
Haarlem. De arbeidsmarktregio is gevarieerd en heeft een gunstige ligging (kust: toerisme, 
Schiphol: logistiek, Amsterdam: ICT en dienstverlening, IJmuiden/haven en TATA Steel: 
techniek en industrie. In het zuiden liggen er vooral kansen in de zorg, overheid en 
dienstverlening.  
 
In het Werkgeversservicepunt werken UWV, IJmond Werkt, Pasmatch en Agros samen aan 
een optimale werkgeversdienstverlening. Het WSP Zuid-Kennemerland/IJmond beschikt 
over twee locaties: Haarlem en Beverwijk.  
 
De gemeenten werken samen aan de harmonisatie van beleid en instrumenten op het 
gebied van re-integratie. Zo is er een gezamenlijke re-integratieverordening opgesteld en 
is een gezamenlijke arbeidsmarktagenda in ontwikkeling voor de doelgroepen van 
gemeente en UWV. Er is ook speciale aandacht voor vergunninghouders.  

De regionale samenwerkingswerkingsstructuur die moet zorgen voor versterking, 
afstemming en verbinding is als volgt ingericht: 
 

 
 
 
 
2. Kansrijke koppeling 
De COA-medewerker matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de 
vergunninghouder met de arbeidsmarktregio. Hiervoor stellen medewerkers de 
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vergunninghouder tijdens het huisvestingsgesprek een aantal vragen over werkervaring, 
gevolgde opleidingen en de aanwezigheid van een sociaal netwerk. De regiocoördinator 
heeft in dit proces geen directe rol. De regievoerders zijn aanspreekpunt voor gemeenten.  
In de praktijk blijkt de inbreng van gemeenten klein; de verantwoordelijkheid ligt bij het 
COA. De casemanagers van de gemeenten in de regio hebben het ‘arbeidsbewust koppelen’ 
vanuit het COA het afgelopen jaar niet als zodanig ervaren. Bovendien heeft de regio de 
afgelopen periode steeds meer te maken gehad met gezinshereniging, waardoor er minder 
specifiek gekeken wordt naar een kansrijke koppeling.  
 
De gemeenten in de regio moeten vergunninghouders uit azc’s in het hele land huisvesten. 
Die landelijke spreiding bemoeilijkt de samenwerking en de afstemming. Het openen en 
sluiten van huisvestingslocaties in de regio en de grote reisafstanden tussen het azc en de 
gemeente van koppeling maken het lastig om concrete afspraken te maken over de 
samenwerking en afstemming voor kansrijke koppeling.  
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen: 
 

• Het is aan de gemeenten om in contact te blijven met de regievoerder van het COA 
over de (niet) kansrijke koppelingen.  

• Het is belangrijk om COA-medewerkers te blijven voorzien van actuele kennis van 
de Nederlandse arbeidsmarkt, zodat vergunninghouders gekoppeld kunnen worden 
in een regio waar hun arbeidsmarktperspectief het grootst is.  

• Gemeenten kunnen het COA stimuleren om actief in te zetten op het aanbieden van 
taallessen tijdens hun periode in het azc en vergunninghouders stimuleren hieraan 
deel te nemen.    

 
 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1 
Alle gemeenten in de regio hebben vormgegeven aan maatschappelijke begeleiding na 
huisvesting van de vergunninghouder, het participatieverklaringstraject en de vroegtijdige 
integratie. Trajecten en aanbieders vertonen overeenkomsten en verschillen. Het 
afgelopen jaar is de verantwoordelijkheid van de gemeenten verschoven naar het moment 
van koppeling of huisvesting in de gemeente. Gemeenten proberen zo vroeg mogelijk hun 
verantwoordelijkheid voor het verloop van het inburgeringsproces op zich te nemen.  
  
Introductieprogramma’s 
Het afgelopen jaar hebben de gemeenten in de regio hun eigen introductieprogramma’s 
ontwikkeld om vergunninghouders voor te lichten en wegwijs te maken. De programma’s 
verschillen in opbouw en duur, maar hebben alle tot doel vergunninghouders voor te 
lichten en te laten kennismaken met thema’s als gezondheid, omgang met geld, 
voorbereiding op werk of vrijwilligerswerk. In aansluiting op de programma’s wordt de 
participatieverklaring verstrekt gevolgd door een traject richting werk, vrijwilligerswerk of 
scholing. De introductieprogramma’s zijn ook toegankelijk voor mensen die nog in het azc 
in de buurt van een van de gemeenten verblijven en nog geen woning toegewezen hebben 
gekregen en voor nareizigers. Op deze manier wordt al tijdens het verblijf in het azc actief 
ingezet op de doorlopende lijn.   
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De regiocoördinator heeft het afgelopen jaar verbinding gezocht met het azc Amsterdam 
om informatie en kennis te delen met de medewerkers van het COA (delen van factsheets, 
voorlichtingsbijeenkomsten). Inmiddels kunnen vergunninghouders al in hun azc-periode 
deelnemen aan het introductieprogramma van gemeenten.  
 
Inzet op participatie en taal 
Alle gemeenten in de regio zijn re-integratietrajecten gestart voor vergunninghouders in 
samenwerking met de huidige re-integratie- en ketenpartners. Ook is gebruikgemaakt van 
lokale initiatieven. Doel is om vergunninghouders zo snel mogelijk te activeren, te 
ontwikkelen en de Nederlandse taal op de werkvloer te leren. Met de aangekondigde 
veranderopgave inburgering komt dit nog meer centraal te staan.  
Ook kunnen vergunninghouders in de regio gebruikmaken van taal- en integratiemaatjes via 
de Vrijwilligerscentrale, de taalscholen en de taalcarrousel. Stichting Mozaïk biedt 
inloopmogelijkheden voor vergunninghouders en geeft informatiebijeenkomsten. 
Bibliotheken in de hele regio hebben taalspreekuren. 
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• De vroege koppeling met de azc’s uit andere regio’s komt nauwelijks of niet tot 
stand vanwege de lange reistijd.  
 

 
4.  Warme overdracht en doorlopende lijn  
De klantmanagers van de gemeenten hebben de beschikking over het Taakstelling Volg 
Systeem (TVS), het klantprofiel dat door de integratiecoaches van het COA dient te worden 
gevuld. De informatie uit deze TVS-klantprofielen blijkt in de praktijk echter niet volledig 
of minimaal gevuld te zijn. In slechts enkele gevallen heeft het systeem het afgelopen jaar 
iets toegevoegd aan de beoogde versnelling van inburgering en integratie. Bij het COA is 
het probleem bekend en erkend. Het assessment dat de gemeente zelf uitvoert biedt pas 
echt duidelijkheid over de stand van zaken en de mogelijkheden en beperkingen van de 
vergunninghouder. 

Doorontwikkeling TVS en klantprofielen 
Om het gebruik van de digitale klantprofielen te stimuleren is verdere doorontwikkeling 
van het systeem en de profielen noodzakelijk. Hiertoe heeft het COA een lijst van wensen 
van gemeenten opgesteld waaraan momenteel wordt gewerkt. Het COA wordt gevraagd de 
voortgang terug te koppelen en per regio het aantal gevulde profielen te delen. Sturing 
hierop door de gemeentelijke beheerders van het TVS is essentieel, evenals het periodiek 
peilen van de voortgang.  

Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Wijs één contactpersoon per gemeente aan voor beheer van het TVS die direct in 
contact staat met de regievoerder van het COA. 

• Breng het integratie- en participatietraject – direct na koppeling en blijvend – 
onder de aandacht bij de gemeenten; deel met elkaar wat wel en niet werkt. 
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• Blijf de casemanager integratie en participatie van het COA in contact brengen met 
de gemeentelijke klantmanagers en andere relevante partijen, zoals 
VluchtelingenWerk. 

• Deel kennis via de regievoerder van het COA over trajecten in het azc en trajecten 
van de gemeenten, zodat deze goed op elkaar aansluiten; breng het managen van 
verwachtingen onder de aandacht.  

• Organiseer bijeenkomsten voor kennisuitwisseling met regiogemeenten/RMC/roc en 
andere partijen en zet acties uit ter verbetering van de integratie en taalscholing 
(aansluiting ISK). 

• Besteed aandacht aan de preventie van schulden onder vergunninghouders. 
• Onderzoek de mogelijkheid voor taalscholing in de avonduren en op werkplek. 
• Kijk naar de GGZ-problematiek en treed hierover in contact met de GGD.  

 
 
5. Integrale trajecten 
 
Gemeenten pakken al zoveel mogelijk regie op inburgering 
Na huisvesting volgt in alle gemeenten een assessment, een gesprek met de klantmanager 
en VluchtelingenWerk of Inova en wordt in een casusoverleg bepaald welk traject de 
vergunninghouder gaat volgen: een scholings-, werk- of vrijwilligerswerktraject, parallel 
aan de inburgering. In lijn met de Participatiewet wordt al zoveel mogelijk regie gepakt op 
de inburgering.  

Acties van de regiocoördinator 
 

• Best practices in de regio in beeld gebracht.  
• Aanpak van regionale mogelijkheden en knelpunten in samenwerking met het 

WSP, re-integratiepartners en gemeenten. Concreet stuk voor de regionale 
arbeidsmarktagenda opgesteld voor vergunninghouders. 

• Intensivering van de dienstverlening aan vergunninghouders in de regio door het 
WSP: taal/werkstages, leerwerkplekken en banen bij werkgevers. 

• Verkenning van de mogelijkheden om leer- en werktrajecten bij de gemeenten 
zelf te starten. 

• Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap: uitwisselen van ervaringen en 
verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke ondersteuningsaanpak. Het is 
belangrijk dat dit verder ontwikkeld wordt.  

Re-integratietrajecten gericht op werkzoekende vergunninghouders  
De ene gemeente heeft een specifiek ondersteuningsaanbod voor vergunninghouders, de 
andere biedt vergunninghouders vanuit haar reguliere aanbod via maatwerk passende 
ondersteuning. Zo zijn in de regio trajecten gestart in co-creatie met VluchtelingenWerk, 
re-integratiepartners, scholen, werkgevers en andere partners in de stad.  
 
De keuze voor een traject hangt af van het profiel van de vergunninghouder. Doel is om zo 
snel mogelijk – parallel aan de inburgering - in te zetten op re-integratietrajecten waarvan 
het oefenen van de taal op de werkvloer of participatieplek een essentieel onderdeel is. 
Belangrijke deler in de aanpak van de gemeenten: de regie ligt bij de klantmanagers.  
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Sectorale trajecten in de regio 
 

• Schakeltraject ‘leren en werken in de zorg’ (verzorgende IG anderstaligen) - 
Nova College 
Een voorbeeld van inburgering gecombineerd met een beroepsopleiding, is de 
opleiding verzorgende IG met baangarantie. Dit gebeurt in samenwerking met 
gemeenten, roc Nova College en regionale zorgorganisaties.  

Het Nova College heeft een voorschakeltraject ontwikkeld voor vergunninghouders 
boven de achttien jaar die na intake bij de gemeente het advies krijgen om route 2 
of 3 van het beroepsonderwijs te volgen, maar nog een taalachterstand hebben. 
Het traject bestaat uit een schakeltraject van een half jaar waarin leren en werken 
in de zorg worden gecombineerd. Hiermee kan worden gestart naast de inburgering. 
Daarna volgt een tweejarige BOL-opleiding met behoud van uitkering en stroomt de 
vergunninghouder via een BBL-opleiding uit de uitkering. De werkgever betaalt de 
loon- en opleidingskosten. Het Nova College is bezig om ook schakeltrajecten te 
ontwikkelen voor andere sectoren, zoals techniek, bouw en horeca.  

• Leerwerkproject lasser - Haprotech en IJmond Werkt! 
Het leerwerktraject tot lasser, ook toegankelijk voor vergunninghouders, bestaat 
uit drie fasen: de lasopleiding, een proefplaatsing van maximaal twee maanden en 
een contract bij het uitzendbureau van Haprotech. Haprotech leidt de 
vergunninghouder op tot lasser, vervolgens bemiddelt IJmond Werkt! de opgeleide 
lassers naar een werkgever in de regio.  

• Werk en opleiding in de bouw- en afbouwsector - Bouwmensen Midden Holland 
Bouwmensen biedt praktijkscholing in de eigen werkplaats voor de vakken 
timmeren, metselen, tegelzetten, stukadoren en schilderen. Dit kan in de vorm van 
een werkstage, proefplaatsing en bij voldoende vorderingen een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met detachering bij een bedrijf in de 
regio. Voor de meeste vergunninghouders geldt een proefplaatsing van maximaal 
drie maanden met uitzicht op een baan in de bouw.  
 

• Ongeschoold werk bij Zandbergen Vleeswaren bv 
Zandbergen Vleeswaren bv biedt voor vergunninghouders zonder 
scholingsmogelijkheden ongeschoold werk voor maximaal twee jaar waarmee 
vergunninghouders al snel na vestiging aan de slag kunnen. Daarnaast faciliteert 
Zandbergen in interne begeleiding. Zo wordt aan taaltraining gedaan, wordt er hulp 
geboden bij het doorgeven van loongegevens naar de Belastingdienst (ter 
voorkoming van schulden door teruggevorderde toeslagen) en is Zandbergen bezig 
om met het INTK na werktijd taallessen te organiseren. In ruil hiervoor wordt een 
tijdelijke en beperkte loonkostensubsidie verstrekt. 

Ontwikkelingen in de regio 
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• Project Samen Hier 

Vanaf januari 2019 is de gemeente Haarlem samen met organisatie Justice and 
Peace een nieuwe pilot gestart voor vergunninghouders die zes tot twaalf maanden 
geleden in Haarlem zijn komen wonen. De pilot is gebaseerd op een Canadees 
model, waarin sociale netwerken worden ingezet om vergunninghouders sneller te 
laten integreren en participeren. De ‘welkomgroep’ (ongeveer vijf personen) wordt 
gekoppeld aan een vergunninghouder(gezin) en zet een jaar lang zijn netwerk, 
kennis en tijd in om een vergunninghouder zo snel mogelijk effectief deel te laten 
nemen aan de samenleving. De eerste Welkomgroep is al gevormd.  

Scholing  
Met het oog op duurzame arbeidsparticipatie wordt in de regio sterk ingezet op scholing 
van vergunninghouders jonger dan 30 jaar die gemotiveerd en in staat zijn om een 
opleiding te volgen. In Haarlem en Zandvoort krijgen deze vergunninghouders een 
adviesgesprek, uitgevoerd door een adviesteam bestaande uit een vertegenwoordiger van 
het Leerplein, RMC, Leren & Werken en een vertegenwoordiger van roc Nova College. Het 
adviesteam voert een gesprek met de jongere en neemt een leerbaarheidstoets af. Het 
gesprek en de toets vormen de basis voor een onderwijsadvies.  
 
Schakeltrajecten 
Roc Nova college heeft een voorschakeltraject ontwikkeld voor vergunninghouders ouder 
dan 18 jaar die vanuit de intake bij de gemeente het advies krijgen om route 2 of 3 van 
het beroepsonderwijs te volgen. Dit schakeltraject bereidt hen voor op een instroom op 
mbo-niveau 2 tot 4 en kan naast de inburgering gevolgd worden.  

Samenwerking met UAF  
Voor hoogopgeleide vergunninghouders wordt in de regio samengewerkt met UAF. Haarlem 
en Zandvoort hebben een convenant gesloten. Er is een constructieve werkrelatie tussen 
de gemeente Haarlem en UAF; de lijnen zijn kort en informatie wordt gemakkelijk 
gedeeld.  

Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Diversiteit in lokaal beleid: de financiële regelingen en tegemoetkomingen 
verschillen per gemeente, bijvoorbeeld het verstrekken van bijstand voor 
lesgeld en leermiddelen (lening of ‘om niet’). Doel voor 2019 is om regionaal 
één aanpak te hanteren en ‘om niet’ bijzondere bijstand te verlenen voor 
aanvullende opleidingskosten.   

• De onbekendheid bij scholen en werkgevers met de re-integratie-instrumenten 
die vanuit de Participatiewet ingezet kunnen worden. Het WSP is een 
belangrijke speler om dit in 2019 beter op de kaart te zetten. Een 
seniormedewerker van de gemeenten loopt een dagdeel bij het WSP mee om te 
informeren over de verschillende regelingen en instrumenten.  

• Het is belangrijk om in gesprek te blijven over de informatiebehoefte van 
klantmanagers. Middelen om in deze informatiebehoefte te voorzien: een 
informatiesheet, een spreekuur om cliënten te bespreken of voorlichting.  



8 
 

• Het is belangrijk informatie te verschaffen aan UAF over de rol van onze re-
integratiepartner Pasmatch.  

• De instroom van nieuwe klantmanagers vereist een goede informatievoorziening 
vanuit UAF. 

 

6. Overige  

Voorbereiden Veranderopgave Inburgering 
De regio sorteert zoveel mogelijk voor op de nieuwe Wet inburgering door voor nieuwe 
instromers actief in te zetten op participatieactiviteiten en daarnaast de bestaande groep 
goed in beeld te krijgen. Degenen die dreigen hun inburgeringstermijn niet te halen 
worden actief ondersteund en krijgen een aanpak op maat.    

Gemeenten voeren gesprekken met potentiele aanbieders en samenwerkingspartijen 
rondom de nieuwe Wet inburgering en delen deze in een regionaal overleg. Verder worden 
de mogelijkheden voor op te starten pilots onderzocht.  

Elke gemeente neemt bij iedere vergunninghouder een intake af die informatie geeft over 
verschillende leefdomeinen. De afspraken voor het vervolgtraject worden vastgelegd in het 
plan van aanpak. Doel is om parallel aan de inburgering zo snel mogelijk te starten met 
participatie, stage of opleiding. Schakeltrajecten en leerwerktrajecten worden verder 
ontwikkeld.  

Ontzorgen 
Het ontzorgen van vergunninghouders krijgt onder meer vorm door de vaste lasten al in te 
houden of door te betalen. In de gemeente Haarlem loopt sinds maart 2018 een pilot 
budgetbeheer. In de introductieprogramma’s wordt ook gerichte informatie gegeven over 
de omgang met geld.  

Gezondheid 
In de regio wordt nog niet actief gewerkt met sleutelfiguren gezondheid. Wel besteden alle 
introductieprogramma’s actief aandacht aan gezondheidsthema’s. De GGD speelt hierin 
een belangrijke rol. Zo voert de GGD Kennemerland samen met Pharos het project Gezond 
in Nederland uit, waarin informatie op sociale media wordt verspreid over gezondheid en 
aanverwante zaken. Hiervoor wordt samengewerkt met mensen uit Syrië en Eritrea die 
affiniteit hebben met de gezondheidzorg. Verder worden in de regio workshops en sessies 
georganiseerd met partners over het creëren van een brede integrale zorgstructuur voor 
vergunninghouders. De gemeente Haarlem werkt samen met stichting Arq aan een vierjarig 
project om de deskundigheid rondom vergunninghouders in de geestelijke gezondheidszorg 
te verbeteren. 

Na-reizigers krijgen in de regio hetzelfde aanbod en dezelfde procedure als de referent.  

Borging 
De ambities uit het regionaal actieplan van 2017 blijven gelden: 
 

• Informatie-uitwisseling en leren van elkaar. 
• Streven naar een (enigszins) uniforme aanpak, waarbij de wens is uitgesproken om 

gebruik te maken van elkaars voorzieningen. 
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• Diverse trajecten monitoren, successen met elkaar delen en waar mogelijk van 
elkaars aanbod gebruikmaken. 

• Gezamenlijke knelpunten adresseren en met elkaar werken aan verbeteringen.  

Dit gaan we in de regio doen door:  
 

• De beleidsadviseurs van regiogemeenten eens per zes weken bijeen te laten komen 
om lopende trajecten en informatie te delen en waar mogelijk de samenwerking op 
te zoeken. 

• Het organiseren van regiobijeenkomsten om elkaar te vinden in de voorbereiding op 
de nieuwe inburgeringswet van 2020. 

• Betrokken partijen stimuleren met elkaar in contact te blijven en ruimte te creëren 
voor samenwerking. 


