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1. Schets van de regio 
 
De arbeidsmarktregio Gelderland-Midden bestaat sinds 1 januari 2018 uit negen 
gemeenten. De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zijn door een gemeentelijke 
herindeling gefuseerd tot één gemeente: Zevenaar. Daarnaast zijn de gemeenten 
Westervoort en Duiven ambtelijk met elkaar gaan samenwerken. De gemeenten Zevenaar, 
Westervoort en Duiven werken met elkaar samen in één regionale sociale dienst: RSD de 
Liemers, gevestigd in Zevenaar. 
 
De overige gemeenten in de regio zijn Arnhem (kerngemeente), Overbetuwe, Lingewaard, 
Doesburg, Rheden en Rozendaal. De kleine gemeente Rozendaal werkt samen met Rheden 
op het gebied van integratie en participatie van vergunninghouders. 
 
Alle gemeenten in de regio zijn met hun vergunninghouders aan de slag gegaan. Van 
onderlinge samenwerking is in deze arbeidsregio nog weinig sprake; iedere gemeente 
werkt op haar eigen manier. De arbeidsmarktregio kent geen actief Werkbedrijf waarin 
gemeenten, UWV, WSP, leerwerkloket en sociale werkvoorziening samenwerken. Dit 
betekent dat er veel gesprekken zijn gevoerd met afzonderlijke partijen om zaken voor 
elkaar te krijgen. 
 
 
2. Kansrijke koppeling 
 
De gemeente Arnhem heeft het aantal vergunninghouders dat ze volgens taakstelling moet 
huisvesten ruimschoots gehaald. De meeste nieuwe Arnhemmers komen naar de gemeente 
in het kader van gezinshereniging; van het kansrijk koppelen van vergunninghouders is 
daardoor niet veel merkbaar. Ook de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio geven te 
kennen dat zij in de praktijk nog niet veel merken van het kansrijk koppelen. 
 
Aandachtspunt 

• Het zou goed zijn als er in de communicatie tussen het COA en de gemeente 
(bijvoorbeeld in het TVS) vermeld zou worden dat er bij de koppeling van 
vergunninghouders rekening is gehouden met hun integratie-/participatiekansen in 
de regio. 

 
 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  
 
Consulenten van gemeenten in de arbeidsmarktregio die het bestand met 
vergunninghouders beheren, zijn op de hoogte van de inhoud van het programma 
VOORwerk van het COA.  
 
In de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden is één azc gehuisvest: azc Elderhoeve. De 
casemanager participatie van het COA en andere medewerkers van azc Elderhoeve hebben 
in het voorjaar van 2018 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de inhoud van 
het programma VOORwerk. Casemanagers hebben toen ook uitgebreid verteld over de 
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kennis die zij in de dagelijkse praktijk opdoen over de bewoners en hoe waardevol zij het 
vinden deze informatie mondeling te delen met de klantmanager van de betrokken 
gemeente. In het voorjaar van 2019 gaan we nogmaals een voorlichtingsbijeenkomst 
organiseren voor (nieuwe) klantmanagers. 
 
 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn 
 
Overdracht van gegevens over de vergunninghouders vindt plaats via TVS-klantprofielen en 
door direct of telefonisch contact met COA-casemanagers. Nadat de klantmanagers beter 
geïnformeerd zijn en nadrukkelijk zijn gevraagd om contact op te nemen zodra een 
statushouder gekoppeld is aan de gemeente, gebeurt dit ook vaker. 
Gemeentelijke klantmanagers vinden de klantprofielen die zij via TVS krijgen vaak nog (te) 
mager. In persoonlijk contact met de casemanager krijgen zij veel meer informatie en 
handvatten. 
 
Over het algemeen voelen de gemeenten in Gelderland-Midden zich verantwoordelijk voor 
de inburgering van vergunninghouders vanaf het moment van koppeling en bij aanvang van 
de bijstandsuitkering. Het moment waarop klantmanagers daadwerkelijk kennismaken en 
van start gaan met het begeleiden van nieuwkomers is de afgelopen twee jaar aantoonbaar 
vervroegd. 
 
Aandachtspunt 

• De klantprofielen die via TVS worden gedeeld, kunnen worden uitgebreid. 
 
 
5. Integrale trajecten 
 
In 2018 heeft de regiocoördinator zich op twee pijlers gericht: 
 

1. De samenwerking met partners (Werkgevers Servicepunt, Leerwerkloket, 
projectpartners, werkgevers) en het ontwikkelen van een aantal kansrijke 
leerwerktrajecten voor vergunninghouders in de regio richting de (lokale) 
arbeidsmarkt. 

 
2. Aandacht voor kennis- en informatieoverdracht onder klantmanagers en 

beleidsmedewerkers van gemeenten over de gezondheidsproblematiek (met name 
de psychische gezondheidsproblematiek) waarmee naar schatting 40 procent van de 
vergunninghouders te kampen heeft of krijgt. Deze gezondheidsproblemen kunnen 
het verplichte inburgeringstraject op school, het daadwerkelijk inburgeren in de 
woonplaats en het participeren in werk of opleiding ernstig in de weg staan. 

 
 
Ad 1. Combitraject Inburgeren en Entree 
 
Het roc Rijn IJssel is dit schooljaar gestart met een combinatie-opleiding van 
inburgeringslessen en een BBL mbo-1 Entree-opleiding in de richtingen: BBL Horeca, BBL 
Verkoop, BBL logistiek en BBL Dienstverlening en Zorg.  
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De samenwerking tussen het roc en de gemeenten, het Regionaal Werkgevers Servicepunt 
(WSP) en de stichting Activerend Werk (regionale organisatie die werkervaringsplaatsen 
organiseert) is tot stand gekomen en voor de deelnemers zijn stageplaatsen gevonden. Op 
dit moment nemen elf studenten deel aan het combitraject. 
 
 Werk 

Vanaf januari zijn het Regionaal WSP, het loket Leren en Werken, het nieuwe 
arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, gemeenten, UWV en enkele werkgevers(organisaties) 
gestart met de ontwikkeling van een aantal leerwerktrajecten voor vergunninghouders. 
Het gaat om leerwerktrajecten in sectoren met kansrijke beroepen en met werkgevers die 
oprechte belangstelling en inzet tonen om vergunninghouders duurzame kansen te bieden. 
 
 Regionaal Werkgevers Servicepunt 

Accountmanagers buitendienst van het Regionaal WSP staan veel in contact met 
werkgevers(organisaties) en netwerkorganisaties. Regelmatig hebben zij gesprekken met 
werkgevers die bereid zijn om vergunninghouders een kans te geven op de werkvloer.  
Werkgevers hebben vaak veel vragen en twijfels over het ontwikkelen van 
vergunninghouders tot waardevolle medewerkers in hun organisatie. Ook over de wet- en 
regelgeving voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning hebben zij veel vragen. 
Werkgevers en andere partijen staan er vaak onvoldoende bij stil dat inburgeren méér 
betekent dan alleen de Nederlandse taal leren en dat veel vergunninghouders 
verplichtingen hebben rondom hun inburgering. 
De afgelopen twee jaar heeft de regiocoördinator medewerkers van het Regionaal WSP 
uitgebreid begeleid en voorgelicht over (cultuursensitieve) aspecten die van belang zijn bij 
het werken met vergunninghouders of het toeleiden van vergunninghouders naar werk. Ook 
zijn zij door de regiocoördinator geïnformeerd over algemene kenmerken en 
achtergronden van Syriërs en Eritreeërs, het leven in Syrië vóór de oorlog, het 
vluchtverhaal van vergunninghouders, de problematiek van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV’s), het belang van het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden in het 
bedrijfsleven aan nieuwkomers en de kracht, motivatie en het doorzettingsvermogen van 
veel nieuwkomers. Met deze informatie gaan accountmanagers beter geïnformeerd het 
gesprek aan met werkgevers. 
 
 Transport en Logistiek 

 
o Breng/Connexxion 

Op verzoek van Breng/Connexxion is samen met opleidings- en detacheringsbedrijf 
Consolid een pilot ontwikkeld om een groep Syrische vergunninghouders op te leiden voor 
het vak van buschauffeur openbaar vervoer. Connexxion heeft een grote vervangingsvraag 
naar buschauffeurs om de uitstroom van pensioengerechtigden op te vangen. Een groep 
van negen geselecteerde deelnemers is van start gegaan met het opleidingsprogramma van 
extra Nederlandse taallessen (richting B1-niveau), Code95 en de theorie- en praktijklessen 
voor het rijbewijs D.  
Van één deelnemer is het opleidingstraject gestopt. Zijn studieresultaten weken sterk af 
van die van de rest van de groep. Vijf van de negen deelnemers zijn inmiddels geslaagd en 
zijn bij Breng gestart met een programma van lijnverkenningen. Drie deelnemers waren 
eind 2018 nog niet geslaagd. Zij konden in januari opnieuw examen doen. 
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De regiomanager Personenvervoer van Consolid heeft zich dit jaar met bijzonder veel inzet 
aan de groep vergunninghouders gewijd. Zij is zo enthousiast geraakt over de inzet en 
motivatie van de Syrische vergunninghouders dat zij het project wil uitbreiden naar andere 
arbeidsmarktregio's in het land. 
 

o Logistic Force 
Samen met het WSP en opleidings- en detacheringsbedrijf Logistic Force uit Apeldoorn is 
een maatwerkproject ontwikkeld om een groep van zeven Syrische vergunninghouders op 
te leiden tot het kansberoep van vrachtwagenchauffeur (met baangarantie). De groep is 
inmiddels gestart met het opleidingsprogramma. Nagenoeg alle deelnemers hebben 
rijervaring met vrachtwagens opgedaan in het Midden-Oosten. Na het behalen van het 
groot rijbewijs kunnen zij worden ingezet op voornamelijk dagritten in het nationaal 
goederentransport. 
 
 Horeca 

In het horeca-leerwerkproject Gastvrij Talent van de gemeente Arnhem en UWV zijn vijf 
vergunninghouders gestart met het opleidings- en werkervaringstraject tot gastheer en 
gastvrouw of kok. De deelnemers zijn geplaatst bij erkende leerbedrijven in de horeca (de 
Wereldkeuken, hotel Papendal, Vitam catering, cateringbedrijf de Buitenport). Helaas zijn 
inmiddels twee vergunninghouders afgevallen omdat de combinatie van inburgeringslessen, 
vakgerichte lessen en 24 uur per week werken in de horeca voor hen te zwaar bleek. 
 
Begin december is in het centrum van Arnhem horecabedrijf Bizar Bazar (hotel, restaurant 
en winkel) geopend. Dit bedrijf is een mooi voorbeeld van hoe werkgevers kunnen 
bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen op 
een baan en onderdeel kunnen uitmaken van de maatschappij. 
Door de samenwerking tussen de gemeente Arnhem, het WSP en initiator/eigenaresse 
Mirella Kreger hebben inmiddels elf vergunninghouders een proefplaatsing gekregen. Zij 
werken in uiteenlopende functies, van runner (bediening) tot medewerker huishouding. 
Een groep Eritrese vrouwen is onder begeleiding van een professioneel schoonmaakbedrijf 
en een jobcoach gestart als schoonmaakploeg. 
 
 Techniek 

 
o Alliander 

De gemeente werkt al ruim tien jaar samen met netwerkbedrijf Alliander in het kader van 
haar MVO-programma Step2Work. Alliander is dringend op zoek naar nieuwe 
elektromonteurs. Een groep van tien Arabischtalige vergunninghouders wordt momenteel 
opgeleid tot beginnend elektromonteur. 
 
Deelnemers aan Step2Work doorlopen een voorschakeltraject met behoud van uitkering 
waarin zij algemene werknemersvaardigheden ontwikkelen en het bedrijf leren kennen. 
Aansluitend starten zij met een betaald leerwerktraject binnen of buiten Alliander in 
combinatie met een kwalificatietraject. Voor de speciale groep vergunninghouders zet 
Alliander Nederlandse taallessen in, naast of in aanvulling op het inburgeringsprogramma 
om de deelnemers op B1-niveau te krijgen voordat zij aan het opleidingstraject tot 
elektromonteur beginnen. 
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 Overheid 
De provincie Gelderland wil een bijdrage leveren aan de integratie van vergunninghouders 
in Gelderland en zoekt samen met gemeenten en andere organisaties op welke manier dit 
mogelijk is. De provincie ontwikkelt momenteel onder meer een toeleidingsprogramma van 
één jaar om hbo/wo-opgeleide vergunninghouders voor te bereiden op een traineeship van 
twee jaar binnen de organisatie van de provincie Gelderland. 
Ook de gemeente Arnhem wil in de toekomst een traineeship aanbieden, bij voorkeur in 
samenwerking met andere overheidsorganisaties. De regiocoördinator is aan het 
onderzoeken of de gemeente kan aansluiten bij de plannen van de provincie. 
 
 Vakbroeders 

Project Vakbroeders is een project waar de regiocoördinator aan werkt in opdracht van het 
team Leefomgeving van de Arnhemse wijk Malburgen. In samenwerking met stichting 
Zetta, de woningcorporaties Volkshuisvesting en Vivare, een schildersbedrijf, een 
schoonmaakbedrijf en een onderhoudsbedrijf worden flatbewoners, voornamelijk 
vergunninghouders, onder professionele begeleiding ingezet voor het geplande onderhoud 
aan hun flatgebouwen. Voordat zij beginnen met onderhoudswerkzaamheden (opruimen, 
schoonmaken, schilderen) doorlopen de deelnemers een voorprogramma van drie weken 
waarin ze geestelijk en lichamelijk fit gemaakt worden. Daarna starten ze onder 
begeleiding van een leermeester en twee buddies met de onderhoudswerkzaamheden. Het 
is de bedoeling dat minimaal de helft van de deelnemers (op dit moment zijn dat er 
twaalf, van wie de helft vergunninghouder) uitstroomt naar regulier betaalde arbeid of een 
opleiding.  
 
 
Ad 2. Gezondheid 
 
 I-psy 

Klantmanagers merken steeds vaker dat veel vergunninghouders met (psychische) 
gezondheidsproblemen kampen. Soms leiden deze problemen tot uitval uit trajecten 
richting werk, schoolverzuim, problematisch gedrag, huiselijk geweld en echtscheidingen. 
Veel vergunninghouders weten de weg (nog) niet te vinden naar (geestelijke) hulpverlening 
of willen niet behandeld worden uit angst en onbekendheid met gezondheidsinstellingen. 
 
In juli 2018 heeft de regiocoördinator met I-psy, specialist in interculturele psychiatrie, 
een drukbezochte kennissessie georganiseerd voor klantmanagers en andere professionals. 
Veel collega's gaven aan behoefte te hebben aan informatie voor vergunninghouders in 
onder andere Tygrinya en Arabisch, maar ook in andere talen. De regiocoördinator is nu 
met I-psy in gesprek om hun folderlijn en website in diverse talen te synchroniseren, zodat 
collega's die met vergunninghouders praten over dezelfde informatie op dezelfde plek 
beschikken. 
 
De regiocoördinator heeft met I-psy afgesproken dat zij hun informatie digitaal 
beschikbaar stellen en onder de aandacht brengen op sociale media en platforms waar 
Eritreeërs en Syriërs landgenoten ontmoeten en met elkaar over gezondheidsthema’s 
praten.  
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6. Overige 
 
 Radboud Universiteit - Mosaic 

Ter bevordering van de integratie en participatie van voornamelijk hoger opgeleide 
Arabischtalige vergunninghouders start de Radboud Universiteit in Nijmegen binnenkort 
met het positieve psychologie-project Mosaic. De universiteit wil in totaal 180 
vergunninghouders uit de arbeidsmarktregio's Rijk van Nijmegen, Rivierenland en Arnhem 
laten deelnemen aan een groepsinterventie voor verbetering van hun mentale gezondheid, 
het opbouwen van een sociaal netwerk en het bevorderen van arbeidsparticipatie. Namens 
de gemeente Arnhem heeft de regiocoördinator een wervingscampagne opgezet om 
Arnhemse vergunninghouders te informeren en uit te nodigen zich in te schrijven voor 
deelname. Op 23 oktober heeft de regiocoördinator een startbijeenkomst georganiseerd in 
het Stadhuis waar het programma is toegelicht. 
 
 Portefeuillehoudersoverleg 

Op 27 september zijn in het kader van hun inwerkprogramma drie workshops verzorgd voor 
alle nieuwe wethouders in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland die het onderwerp 
vergunninghouders in hun portefeuille hebben. In deze crash course heeft de 
regiocoördinator verteld hoeveel vergunninghouders er sinds 2015 in onze gemeenten zijn 
gehuisvest, wie zij zijn, wat de kansen en bedreigingen zijn rondom hun integratie en 
participatie en hoe belangrijk het is om de komende jaren in hun toekomst te blijven 
investeren. De regiocoördinator heeft speciale aandacht gevraagd voor de problematiek 
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in onze regio. 
 
 
 


