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1. Schets van de regio 

De arbeidsmarkregio Hart van Brabant bestaat uit de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 
Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk, Baarle-Nassau, 
Alphen-Chaam en centrumgemeente Tilburg. Om een goed functionerende arbeidsmarkt te 
realiseren werken de gemeenten in de regio intensief samen. Met een actieprogramma 
werkt de regio aan het regionaal arbeidsmarktbeleid. De regio kent sinds 2010 de 
Taskforce Arbeidsmarkt Hart van Brabant.  
 
Inburgering+ 
Vanaf 2018 is vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Inburgering+ traject. De regio 
signaleerde dat het lastig was om de regie te pakken, waarop samen met 
(maatschappelijke) partners, werkgevers en de doelgroep zelf gekeken is wat een 
efficiënter traject zou zijn om een vroegtijdige, integrale en doorlopende 
ondersteuningsaanpak te realiseren. Er zijn vele bijeenkomsten georganiseerd om een 
visuele ketenaanpak te ontwikkelen. Die visie sluit volledig aan op de veranderopgave 
Inburgering die door het Rijk is ingezet op weg naar een nieuwe Wet inburgering.  
 
Vanaf september zijn we gestart met de uitwerking van de pilot IB+ in verschillende 
werkgroepen. Deze werkgroepen sluiten een-op-een aan bij de landelijke werkgroepen die 
zijn/worden gevormd voor de veranderopgave inburgering (VOI). Om de pilot te kunnen 
laten slagen zijn vele gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners, werkgevers, 
inburgeringsscholen, vergunninghouders, betrokkenen bij de verschillende regiogemeenten 
en bestuurders van de regiogemeenten. 
Verder zijn we blijven investeren in het aanbrengen van structuur en overzicht in het 
regionaal overleg waarbij de beleidsmedewerkers van de regiogemeenten aansluiten.  
 
Europese subsidie 
Voor de zomervakantie heeft de arbeidsmarktregio een Europese subsidie aangevraagd 
(ESF JAP) om per 1 januari 2019 met de gehele regio een pilot te starten. Deze pilot moet 
de regio Hart van Brabant voorbereiden op de veranderopgave Inburgering per 2020. Om de 
kans op toekenning van de subsidie te vergroten, hebben we ingezet op een brede 
Europese lobby waarbij de regiocoördinator gastspreker is geweest op een aantal 
Nederlandse en Europese conferenties. 
 
Website 
Om de betrokkenheid te vergroten heeft de arbeidsmarktregio Hart van Brabant een 
actieve en dynamische website ontwikkeld waar alle initiatieven en activiteiten van de 
regio worden gedeeld: https://nieuwebrabanders.jimdo.com/.  
Wekelijks wordt hier nieuwe informatie opgezet en gedeeld binnen de regio. 
Alle doelstellingen, acties en resultaten worden tijdens ieder ambtelijk regionaal overleg 
met de regio gedeeld. Dit is gegoten in een presentatie die onderdeel is van deze 
verantwoording. 
 
Algemene resultaten die in 2018 zijn bereikt 
 

• Gezamenlijk gedragen regionale agenda  
• Regionale inventarisatie van knelpunten en mogelijkheden   

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/dowloads_in_teksten/Regionaal_Arbeidsmarktbeleid.pdf
https://nieuwebrabanders.jimdo.com/
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• Kennisdeling, uitwisseling en afstemming tussen ambtenaren  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord gehele Plan van Aanpak op hoofdlijnen  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord pilot Inburgering+  
• Toekenning van ESF JAP subsidie t.b.v. de Pilot Inburgering+  
• Website met informatie voor casemanagers/klantregisseurs 

 
 

2. Kansrijke koppeling 

In de arbeidsmarktregio Hart van Brabant wordt ingezet op regionale samenwerking in de 
taakstelling. Doel is dat de regionale werkgroep Wonen en het regio-overleg van Divosa 
elkaar weten te vinden. Uitgangspunt is dat vergunninghouders worden gehuisvest in de 
regio waar zij zijn opgevangen.  
 
Behaalde resultaten 
 

• Samenwerking in de taakstelling (onder andere uitwisseling taakstelling Waalwijk 
en Oisterwijk).  

• Ambtenaren taakstelling en huisvesting vergunninghouders weten elkaar goed te 
vinden (inclusief mail- en appgroep).   

• Twee keer per jaar regionaal overleg van ambtenaren in het fysieke domein.  
• Regionaal onderzoek uitgevoerd (woonvisie) en onderzoek woonvisie gedeeld.  
• Knelpunten rondom huisvesting en taakstelling in de regio geïnventariseerd.  
• Regionaal casusoverleg klantregie/casemanagement met als doel: het delen van 

goede voorbeelden en knelpunten. 
• Frequent bestuurlijk overleg over regioplaatsing, alleenstaande minderjarige 

vergunninghouders en mixed housing.   
• Regionaal Bestuurlijk akkoord Plan van aanpak op hoofdlijnen.  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord Pilot Inburgering+.  
• Het COA neemt deel aan de regionale werkgroepen van de pilot Inburgering+.   
• Het COA heeft medewerking toegezegd aan de pilot Inburgering vanuit de locatie 

Oisterwijk. 
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

Als bewoners een verblijfsstatus krijgen, biedt het COA het volgende aan: 

• activering in de opvang 
• leerbaarheidstoets 
• 121 uur taal voor middelbaar en hoger opgeleiden 
• 72 uur taal voor analfabeten 
• 24 uur KNS + ONA 
• aanvragen diplomawaardering 
• individuele gesprekken; 13 uur per persoon 
• opstellen klantprofiel 
• opstellen van een cv 
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• opstellen blauwe map 

Met deze activiteiten maken vergunninghouders een start met het leren van de taal en het 
in kaart brengen van hun werkervaring en opleidingsachtergrond. Dit wordt verwerkt in 
een klantprofiel en in een blauwe map die is bestemd voor de vergunninghouder. Het COA 
neemt ook een taal- en leerbaarheidstoets af en vraagt een diplomawaardering aan. 

Programma Voorbereiding op inburgering 
Vergunninghouders kunnen in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering 
(V-inburgering) volgen. Dit programma biedt kennis en handvatten voor het zelfstandig 
wonen en leven in Nederland. Het bestaat uit: 

• een NT2-programma 
• de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 
• individuele begeleiding en dossiervorming 

Deelname aan het programma is niet verplicht, maar het COA stimuleert wel dat 
vergunninghouders zich goed voorbereiden op hun toekomst. Daarom hanteren we sinds 
2017 het uitgangspunt ‘vanzelfsprekende deelname’. Vergunninghouders worden bovendien 
actief gestimuleerd na te denken over hun deelname aan het arbeidsproces. Voor meer 
informatie over het programma zie https://nieuwebrabanders.jimdo.com/coa/. 
Hierna doorloopt de vergunninghouder een traject dat als volgt kan worden samengevat: 

 

https://nieuwebrabanders.jimdo.com/coa/
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4. Warme overdracht en doorlopende lijn 

Sinds 2017 wordt voor elke deelnemer een digitaal klantprofiel opgesteld dat via het 
TaakstellingVolgSysteem (TVS) naar gemeenten gaat. In het klantprofiel staat informatie 
over opleiding, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma’s in de opvang. 
De vergunninghouder geeft toestemming voor deze informatieoverdracht via de 
‘Toestemmingsverklaring’. Het COA zorgt voor een warme overdracht naar de gemeente. 
Tijdens de overdracht staan het klantprofiel en het persoonlijk informatiedossier centraal. 
De regiocoördinator heeft het afgelopen jaar een meet & greet tussen het COA en 
regiogemeenten georganiseerd.   

Trajecten in AZC 
 

• VOORwerk - vergunninghouders in azc's voorbereiden op werk in Nederland 
De waarden en normen van de gemiddelde vergunninghouder verschillen niet 
wezenlijk van die van de gemiddelde Nederlander. De manieren waarop we die 
waarden uitdrukken, zijn vaak wel anders. VOORwerk moet de integratiekansen van 
vergunninghouders op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeteren door hen bewust te 
maken van deze cultuurverschillen. Het programma bestaat uit (groeps)trainingen 
en persoonlijke begeleiding. In achttien azc’s wordt de training, met de daarbij 
behorende persoonlijke begeleiding, aangeboden. Het project VOORwerk loopt tot 
1 november 2020. 
 

• Taal-, Oriëntatie- en Participatie (TOP) programma 
Leerbaarheidstoets en taal en modules oriëntatie op de samenleving, stad en 
arbeidsmarkt. Doel is een goed klantbeeld vormen waarop het advies voor het 
verdere traject (inburgering + NOMA) wordt gebaseerd. 

 

5. Integrale trajecten 

Vanaf 2018 is sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Inburgering+ traject. De regio 
signaleerde namelijk dat de verschillende leerwerktrajecten moeizaam van de grond 
kwamen en dat het lastig was om de regie te pakken. Samen met verschillende 
(maatschappelijke) partners, werkgevers en de doelgroep is een visie ontwikkeld op de 
ketenaanpak die aansluit op de veranderopgave Inburgering. 
 
Behaalde resultaten Inburgering en arbeidsmarkt 
 

• Alle inburgeringsscholen in de regio zijn in beeld (20+).  
• Er zijn meerdere bijeenkomsten voor alle inburgeringsscholen in de regio 

georganiseerd waarbij nieuwe plannen regio bekend zijn gemaakt: Inburgering 2018 
en verder: wat te verwachten van de regio? Gevraagd welke scholen willen 
aansluiten bij een nog op te zetten regionale pilot in 2019.  

• Meerdere scholen willen aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen (Inburgering+ 
traject) en hebben een voorstel gedaan.  

• Regeerakkoord en adviesbrief minister aan Tweede Kamer: regie op inburgering 
naar gemeenten (Inburgering+ traject).  
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• Visie regio op IB+ traject uitgeschreven en verwerkt in schematisch overzicht.  
• Europese subsidie toegekend voor de regio om de pilot Inburgering + te kunnen 

uitvoeren (ESF JAP). 
• Adviesraad Statushouders opgezet, waarbij de voorzitter (vergunninghouder) in 

dienst is bij de gemeente.  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord om de Pilot Inburgering+ te kunnen draaien van 1 

januari 2019 tot 1 juli 2020.  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord om ambtelijke capaciteit vrij te maken in iedere 

regiogemeente voor de pilot IB+ én implementatie van de nieuwe Wet inburgering.  
• Regionaal Bestuurlijk akkoord voor het vrijmaken van regionale middelen ter 

ondersteuning van de Pilot IB+ én implementatie van de nieuwe Wet inburgering.  
• Regionaal bestuurlijke klankbordgroep opgezet met bestuurders uit verschillende 

disciplines.   
• Regionale werkgroepen opgezet die gezamenlijk de verschillende vragen gaan 

uitwerken die binnen de Veranderopgave spelen. Deze werkgroepen bestaan uit 
onder andere(n) casemanagers, klantregisseurs, accountmanagers WGD, 
werkgevers, Inburgeringsscholen, vergunninghouders, maatschappelijk werkers 
(o.a. WVN), het COA uit de gehele regio. Inmiddels zijn meer dan honderd mensen 
in de verschillende werkgroepen actief.   

• Evaluatiekader opgezet in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut met als 
doel een maandelijkse evaluatierapportage te bouwen waarmee we snel kunnen 
inspelen op veranderingen.  

Behaalde resultaten onderwijs 
 

• extra jaar ISK voor analfabeten  
• extra toeleiding naar Entree & Extra jaar verlenging Entree  
• pre-bachelor (hbo en universiteit) in samenwerking met het UAF  
• (overzicht van mogelijkheden en wensen) doorlopende leerlijn in kaart gebracht  
• kaders en ruimte voor een pilot besproken met OCW  

Trajecten voorbereiding op arbeid 
 

• HOB-traject (Huis Opleiding Baan) 
Integrale aanpak, waarbij vergunninghouders zowel in een groepsaanpak als 
individueel intensief begeleid worden naar een plek op de arbeidsmarkt. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van voorlichtingen, gerichte doelgroeptrainingen en extra 
communicatielessen voor de werkvloer. De werkgever wordt begeleid in het 
aannameproces van vergunninghouders. Eventueel wordt gebruikgemaakt van 
proefplaatsingen of werkervaringsplaatsen. Doel is altijd reguliere arbeid, 
eventueel gecombineerd met studie. Kennis van de mens/cultuur en van de 
arbeidsmarkt is de basis van deze aanpak. 

 
• Refugee Team 

Jaarlijks worden in Nederland zo’n zeshonderd sportevenementen georganiseerd. 
Organisatoren hebben vaak moeite om voldoende gemotiveerde vrijwilligers te 
vinden. Tegelijkertijd worstelen veel gemeenten met het activeren van 
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vluchtelingen en hen via de reguliere weg naar werk te begeleiden. Het Refugee 
Team brengt deze uitdagingen samen. Dit vrijwilligersteam van vluchtelingen gaat 
aan het werk bij sportevenementen in de stad. Zo leren zij nuttige vaardigheden en 
komen zij in contact met stadsgenoten en de Nederlandse werkmentaliteit. Na 
afloop koppelen we hen aan het bedrijvennetwerk dat bijvoorbeeld als sponsor of 
leverancier aan het evenement verbonden is.          

 
• VIP-project (vluchtelingen investeren in participatie) 

Met VIP2 doen deelnemers vaardigheden op voor het vinden van een baan of 
opleiding in Nederland. In het VIP-project is de afgelopen twee jaar een speciale 
methodiek ontwikkeld waarmee we in dit vervolgproject doorgaan.  

 
• Toeleiding naar Arbeid 

Het traject bestaat uit een serie workshops en netwerkbijeenkomsten waarna 
vergunninghouders met een eigen arbeidscoach op zoek gaan naar werk. 
Elke vergunninghouder wordt uitgenodigd voor een intakegesprek op het kantoor 
van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Tijdens de intake wordt gekeken naar het 
taalniveau, de leerbaarheid, motivatie, beschikbaarheid, opleiding, werkervaring 
en huidige gezinssituatie. 

 
• Maatwerktrajecten Leerloods 

De Leerloods geeft mensen met een uitkering intensieve ondersteuning, zodat 
zij zich kunnen ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Alle deelnemers krijgen 
individuele coaching en training. Met kandidaten wordt een 
persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, passend bij hun kwaliteiten.  

 
• Traject vergunninghouders (DiamantGroep) 

De DiamantGroep heeft een traject speciaal voor vergunninghouders waarin zij 
worden gekoppeld aan een begeleider met kennis van en begrip voor hun culturele 
herkomst. De begeleider neemt hen mee in de wereld van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen workshops over werknemersvaardigheden, 
Nederlandse instanties, zoals de Belastingdienst, de Nederlandse taal en sociale 
vaardigheden. 

 
• Vrijwilligerspunt 

Het Vrijwilligerspunt bemiddelt tussen mensen die zich als vrijwilliger willen 
inzetten en organisaties die vrijwilligers zoeken. Ook kunnen mensen hier terecht 
met al hun vragen over vrijwilligerswerk. 

 
Trajecten scholing 
 

• Boilrs Hub 
Persoonsgericht body, mind & soul-programma, bestaande uit (loopbaan)coaching, 
boostcamps, activiteiten gericht op interesse/talenten, sporten/bewegen, 
ontspanning, muziek en hot slaap-meditatie. 

 
• Diplomawaardering   
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Mensen die voor hun integratieproces de Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt (ONA) doorlopen kunnen gratis een diplomawaardering aanvragen.  

 
• Taal op de werkvloer 

Nederlandse taal op de werkvloer voor niet-Nederlandstaligen. Het is mogelijk om 
na het volgen van deze cursus een beroepsopleiding te volgen. Wanneer een 
deelnemer zich aanmeldt voor de beroepsopleiding mbo-niveau 2 gaat daar een 
Entreetoets Nederlands aan vooraf. In sommige gevallen is sprake van een 
arrangement met een baangarantie. 

 
• ToekomstAcademie 

De ToekomstAcademie biedt (ex-)asielzoekers- en vluchtelingenjongeren van 15 tot 
30 jaar een alternatieve vorm van ontwikkeling gericht op hun carrière. Met een 
intensief empowermentprogramma (wekelijkse training en begeleiding door 
vrijwillige coaches en maatjes) leren de jongeren om de regie weer in eigen hand 
te nemen. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan bedrijfs- en maatschappelijke 
excursies, vakmodules volgen die worden georganiseerd in samenwerking met het 
bedrijfsleven en leermeesters en worden zij begeleid naar een werkervaringsplek, 
stage of vrijwilligerswerk.   

 
• Cursus Citytrainer 

Citytrainers zijn jongeren die hun talent willen ontwikkelen in de sport. De cursus 
‘Ik train mijn stad’ geeft hun tools om zelfstandig sportactiviteiten te organiseren 
in de stad. Na de doelgerichte en praktische cursus van acht bijeenkomsten en een 
praktijkstage kunnen zij in hun wijk worden ingezet om activiteiten te organiseren 
en begeleiden.   

 
• Heft in eigen Handen 

Heft In eigen Handen is bedoeld voor Eritrese jongeren in de leeftijd van 18 tot en 
met 23 jaar voor wie de intensieve AMV-begeleiding is gestopt, van wie wordt 
verwacht dat ze op eigen benen kunnen staan, maar bij wie dit om uiteenlopende 
redenen niet lukt. Met het programma Heft in eigen handen biedt 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland de training Toekomst Visie aan (zeven keer 2,5 
uur) en een individuele begeleider (vrijwilliger). Na de training hebben de 
deelnemers onder meer een toekomstplan opgesteld, presentatietechnieken 
geleerd en hun netwerk in beeld gebracht. 

 
• Kunstkameraden van de cultuurkantine 

De Kunstkameraden werken een-op-een met een kunstenaar aan een kunstwerk 
voor een museale expositie. Er vinden ontmoetingen plaats tussen kunstenaars en 
jongeren en tussen (jeugd)zorginstellingen, (jeugd)zorgmedewerkers, ouders, 
medewerkers van musea, het bedrijfsleven etc. 
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6. Overige 

AMV 
 

• Bestuurlijk overleg op 25 januari 2018 met het COA, waarbij is afgesproken dat er 
voorlopig geen derde locatie voor uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen komt in Tilburg (COA-locatie). Eerst moet de basis op orde zijn.   

• Interne (regionale) sessies georganiseerd.  
• Ketenproces voor AMV-jongeren en ex-AMV-jongeren in de regio is in eerste opzet 

gereed.   
• De eerste knelpunten zijn geïnventariseerd.  
• Plan van Aanpak gemaakt waarbij we gaan werken naar een andere manier van 

opvang en ondersteuning.   

Doelstelling voor 2019-2020 

• Het ketenproces voor AMV en ex-AMV voor de regio is uitgewerkt.  
• Het ketenproces van AMV sluit aan bij de aanpak van Jeugdwerkloosheidsvrije zone 

3. Knelpunten zijn geïnventariseerd en van aanbevelingen voorzien. 

Algemene aandachtspunten  
• Veel trauma’s en gezondheidsproblemen.  
• Door focus op gezinshereniging is er weinig ruimte voor iets anders.  
• Geen passend onderwijs (er worden andere onderwijsvaardigheden gevraagd).  
• Geen uniforme informatievoorziening en -overdracht (té veel organisaties werken 

met één familie of één persoon).  
• Jonge vergunninghouders ondersteunen vaak hun ouders (bijvoorbeeld met 

vertalen), wat hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staat.  
• Duale trajecten sluiten niet goed aan op de inburgering, wat het lastig maakt om 

werk en inburgering te combineren.  
• Sociaal isolement en uitsluiting van de samenleving. 

 
Situatie (ex-) AMV:  

• Schooluitval, hoog schoolverzuim en weinig actief.  
• Niet of nauwelijks in staat om de arbeidsmarkt te betreden of een opleiding te 

volgen.  
• Zorgen over persoonlijke ontwikkeling, tienerzwangerschappen, zwerven en 

drugsgebruik.  
• Onvoldoende grip, te weinig kennis over de doelgroep.   
• Onvoldoende regie (Rijk (COA en Nidos)) is verantwoordelijk voor AMV tot 18 jaar). 
• In verhouding vangt Tilburg veel AMV’ers op. Dit legt een grote druk op de 

voorzieningen en de kwaliteit van de begeleiding komt onder druk te staan.  

Opgaven gemeenten Hart van Brabant  
• Veranderopgave Inburgering (IB+).  
• Veranderopgave realiseren en nieuwe Wet inburgering implementeren per medio 

2020.  
• Borgen financiële kaders en kwaliteit.  
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• Borgen continuïteit parallelle trajecten voor het huidige cohort en het cohort 1 
januari 2019 tot medio 2020.  

• Administratieve organisatie inclusief ICT en formatie: overheveling aantal taken van 
DUO naar gemeenten.  

• Input leveren op Rijksbeleid (er aan de voorkant bij zijn).  
• Flexibilisering asielketen en opvang (FLEX).  
• Lobby op opvang in de regio = huisvesting in de regio.  
• Aanpak Bed-Bad-Brood ontwikkelen in combinatie met de LVV’s.   
• Borgen financiële kaders en kwaliteit.  
• Nieuwe Vreemdelingenwet implementeren.  
• Ketenaanpak AMV versterken en Plan van Aanpak opstellen, met als doel:  

o Eerder in het proces betrokken raken  
o Goede warme overdracht vanaf 17,5 jaar  
o Doorlopende leerlijn versterken  
o Duurzame aanpak  

• Inzet op pilots inburgering+ in 2019.  
• Advies blijven ophalen van klankbordgroepen vergunninghouders en (ex-)AMV.  
• Advies blijven ophalen van partners, werkgevers, inburgeringsscholen en 

klantregisseurs.  
• Geleidelijke implementatie van de nieuwe Wet inburgering en flexibilisering in 

regiogemeente door pilots (trial and error-traject).  


