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1. Schets van de regio 

De regio Midden Holland is in meerdere opzichte een verdeelde regio. Voor het onderdeel 
werk heeft de gemeente Zuidplas aansluiting gezocht bij een andere arbeidsmarktregio en 
heeft de gemeente Bodegraven Reeuwijk Ferm Werk als  uitvoeringsorganisatie 
ingeschakeld. Ferm Werk richt zich meer op Woerdense arbeidsmarktregio.  
 
De gemeenten Waddinxveen, Gouda en de Krimpenerwaard blijven over binnen de 
arbeidsmarktmarktregio, ook weer met de nodige onderlinge verschillen. Zo heeft 
Waddinxveen voor de Participatiewet een geheel eigen aanpak ontwikkeld en los van de 
andere gemeenten een eigen werkgeversbenadering gekozen. Gouda is net begonnen met 
een reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie die de Participatiewet uitvoert. Zowel 
Waddinxveen als Gouda heeft geen sluitende beleidscyclus voor vergunninghouders. De 
gemeente Krimpenerwaard is daar wel mee bezig maar ziet zich geconfronteerd met de 
Koolmeesplannen die niet gemakkelijk ingepast kunnen worden.  
 
Visie 
De arbeidsmarktregio functioneert niet als zodanig en het WerkgeversServicePunt (WSP) 
bestaat alleen in naam. Elke gemeente lijkt te gaan voor eigen gewin. Voor zowel de 
uitvoering van de Participatiewet als voor het WSP geldt dat ervaringen uit het verleden 
invloed hebben op de onderlinge samenwerking. 
 
Op ambtelijk niveau lijkt de samenwerking makkelijker vindbaar. Het lijkt erop dat de drie 
gemeenten zich kunnen vinden in de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak – van de 
aanmelding vanuit het azc tot uitstroom uit de uitkering richting werk of vrijwilligerswerk. 
Die aanpak moet voorsorteren op de invoering van de plannen van minister Koolmees in de 
tweede helft van 2020. Een van de eerste resultaten van deze samenwerking is de 
ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van de participatieverklaring.  
 
Hollands Midden is een kleine regio; de afzonderlijke gemeenten zijn (te) klein om 
trajecten gevuld te krijgen en elke gemeente zal het formatietechnisch moeilijk hebben 
om alle plannen van minister Koolmees te implementeren én de eigen bedrijfsvoering te 
verbeteren. 
Daarnaast zal de taakstelling van elke gemeente naar verwachting afnemen. Gezien de 
teruglopende aantallen en de diversiteit van de groep vergunninghouders (taal- en 
opleidingsniveau) wordt het lastig een goed aanbod te blijven bieden.  
 
De aantallen in 2018 in Midden-Holland: 
 
Gemeente                            Aantal 
  
Bodegraven-Reeuwijk             48 
Gouda                                  100 
Krimpenerwaard                    77 
Waddinxveen                         37 
Totaal                                 262 
 
Aandachtspunten  
 

• Samenwerking in de regio ligt zeer voor de hand. Met een gezamenlijke aanpak 
kunnen de elementen uit de nieuwe Wet inburgering in de eigen bedrijfsvoering 
opgenomen worden zodat de regio en elke individuele gemeente voorbereid is op 
het nieuwe systeem.   
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• In 2019 zal ook aandacht uitgaan naar initiatieven om het WSP in de 
arbeidsmarktregio Midden Holland weer tot gezamenlijk onderwerp te maken, 
zodat er ook vanuit de werkgevers aandacht komt voor kansen en mogelijkheden 
voor vergunninghouders. 

 
 

2. Kansrijke koppeling 
 
Stand van zaken 
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. De arbeidsmarktregio Midden 
Holland heeft bovendien geen duidelijk profiel, waardoor kansrijke koppeling nagenoeg 
geen bodem heeft in deze regio. 
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 
 
Vanaf het moment dat een vergunninghouder aan een gemeente gekoppeld wordt, is het 
wenselijk dat die gemeente zich medeverantwoordelijk voelt voor de integratie en 
participatie van de vergunninghouder. Het COA onderneemt al diverse initiatieven die 
bijdragen aan een vroege integratie en participatie. De regio Midden Holland heeft geen 
azc en de koppel-azc’s liggen geografisch zeer verspreid over het land. Gemeenten in de 
regio Midden Holland komen vanaf huisvesting en start van de uitkering van 
vergunninghouders in actie. 
 
De regiocoördinator heeft, na consultatie van een collega in het kader van best practices,  
een bezoek gebracht aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook deze gemeente heeft 
geen azc in de buurt, maar kent wel een duidelijk arbeidsmarktprofiel. Alphen aan den 
Rijn heeft de processen tot aan de participatieverklaring in kaart gebracht. Een van de 
onderdelen daarvan, voorafgaand aan de daadwerkelijke verhuizing, is een bezoek van de 
vergunninghouders aan de gemeente om alvast kennis te maken. Dit versnelt het 
integratieproces, aldus de gemeente Alphen aan den Rijn, en maakt dat de 
vergunninghouders zich welkom voelen in hun nieuwe gemeente. 
 
Aandachtspunt 
 

• De ervaringen van Alphen aan de Rijn, waarbij vergunninghouders al voor hun 
verhuizing kennismaken met de gemeente, zijn een voorbeeld voor 
arbeidsmarktregio Midden Holland. 

 
 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn. 
 
Stand van zaken 
De warme overdracht naar de gemeenten start met het vullen en ontsluiten van een 
digitaal klantprofiel door de casemanagers van het COA. Gemeenten moeten zorgen dat de 
profielen opgehaald worden – niet alleen door de afdelingen huisvesting maar ook door de 
afdelingen en/of uitvoeringsorganisaties die actief zijn op het gebied van integratie en 
participatie. 
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In het begin van het vierde kwartaal is vanuit de regio een werkbezoek georganiseerd aan 
het azc in Rijkswijk. Dit was een vervolg op de presentatie van de casemanager 
participatie in het tweede kwartaal. Tijdens dit bezoek is vanuit het COA gevraagd om zo 
vroeg mogelijk contact op te nemen met de betreffende azc’s over de gekoppelde 
vergunninghouders. Daarnaast is erop gewezen de dienstverlening die in het azc is gestart 
zo snel en goed mogelijk op te pakken en in de regiogemeenten voort te zetten zodat een 
doorlopende lijn ontstaat. Het COA heeft zich zeer coöperatief en behulpzaam opgesteld 
tijdens dit werkbezoek. 
 
 

5. Integrale trajecten 
 
Integrale trajecten kunnen opgezet worden door dienstverlening vanuit de diverse partijen 
in de keten op elkaar af te stemmen, zoals inburgering, onderwijs en werk. En anderzijds 
door dienstverlening niet meer volgtijdelijk maar (vooral) parallel aan te bieden. Er wordt 
hierin landelijk volop geëxperimenteerd. 
 
De gemeente Gouda wil met het UWV samenwerken om een branchegerichte aanpak te 
ontwikkelen. De regiocoördinator neemt deel aan deze overleggen. Ook Waddinxveen is 
actief op dit gebied. Met ‘Waddinxveen: dat werkt!’ investeert deze gemeente veel in 
verschillende vormen van uitstroom. Het is de vraag of dit duurzame uitstroom. Aan de 
doelgroep vergunninghouders is de gemeente nog niet toegekomen.  
 
De genoemde samenwerkingsvormen zijn minimale samenwerkingsvormen, vooral gericht 
op resultaat in de eigen gemeente. Qua deelnemers en doelgroepen zouden deze 
initiatieven moeten worden uitgebreid. Vergunninghouders moeten kunnen participeren in 
deze op te zetten trajecten of speciale trajecten voor vergunninghouders moeten worden 
ontwikkeld. De regiocoördinator heeft dit bestuurlijk aangekaart, vooralsnog zonder veel 
succes. Het bewegen van de Goudse initiatiefnemers om vooral ook te gaan samenwerken 
met regiogemeenten in de ontwikkeling van branchetrajecten kan nog niet op veel 
enthousiasme rekenen. Het gebrek aan een functionerend WSP is hier zeer merkbaar. 
 
Integrale aanpak 
In de gemeente Gouda is wel een stap gemaakt in de ambtelijke en bestuurlijke steun voor 
een integrale aanpak van vergunninghouders. Naar aanleiding van een presentatie van de 
regiocoördinator en de gemeentelijke projectleider Vergunninghouders is in het MT Sociaal 
Domein, maar ook bestuurlijk de keuze gemaakt voor een brede en integrale aanpak voor 
de vergunninghouders.  
Op dit moment bestaat echter nog geen duidelijkheid over de aansturing van de 
gemeentelijke projectleider. Dat beperkt de effectiviteit van zowel de gemeentelijke 
projectleider als die van de regiocoördinator.  
In Gouda wordt geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van speeddaten tussen 
werkgevers en vergunninghouders. Hoewel men enthousiast is over de resultaten is dit niet 
gedeeld via sociale media of anderszins. 
 

 
6. Overige 
 

Ontwikkelingen en activiteiten 
De regio Midden Holland, wellicht met Bodegraven Reeuwijk (Ferm Werk) als uitzondering, 
kenmerkt zich doordat de klant niet voldoende gekend wordt. De aanpak van 
‘Waddinxveen: dat werkt’ is gebaseerd op ‘Ken je klant en lokale werkgever’. Het 
uitvoeringsplan Nieuwe Sociale Dienst van de gemeente Gouda richt zich deels ook op ‘Ken 
je klant.’  
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De aandacht van beide gemeenten gaat uit naar het verbeteren van de 
uitstroommogelijkheden van ‘de gewone klant’, nog niet van vergunninghouders. Het 
verbeteren en op orde brengen van de interne bedrijfsvoering heeft hier prioriteit. In deze 
twee gemeenten is de groep vergunninghouders (nog) niet echt in beeld. Daarmee dreigt 
deze groep een one size fits all-aanpak te krijgen.  
 
Krimpenerwaard heeft meer oog voor vergunninghouders, maar de gemeente geeft aan dat 
het met 85 procent van de vergunninghouders ‘nog niet goed gaat’. In dit stadium zijn er 
van de drie gemeenten geen cijfers beschikbaar die zicht geven op in- en uitstroom. 
 
Bestuurlijk zijn zaken in deze regio ook niet optimaal geregeld. Er is geen functionerend 
WSP, bestuurlijke sturing ontbreekt in dit kader en gemeenten zijn vooral voor zichzelf 
bezig. Het is niet duidelijk hoe de bestuurlijke aansturing van vergunninghouders vorm 
moet krijgen of er is een bestuurscrisis waardoor ontwikkelingen op losse schroeven staan. 
Enerzijds is dit een teleurstellende conclusie, anderzijds is dit een regio waar gemeenten 
volop bezig zijn hun bedrijfsvoering beter en succesvoller in te richten, óók voor 
vergunninghouders. 
  
Veranderopgave Inburgering 
Er lijkt een duidelijkere focus te komen op aanstaande veranderingen en de implementatie 
van de plannen van minister Koolmees. Waar eerst gesteld werd dat ‘we nog maar moeten 
zien hoe dat uit gaat pakken’ en ‘voorlopig zijn die nog niet vertaald in wetgeving’ lijkt 
men er meer en meer van overtuigd dat de veranderingen waarop Koolmees aanstuurt, 
daadwerkelijk verbeteringen zijn in de aanpak voor vergunninghouders.  
 
Om de vergunninghouders beter op de kaart te zetten, wordt in 2019 gestart met het 
uitwerken van werkprocessen vanaf de aanmelding tot de uitstroom. Gemeenten kunnen, 
los van hun specifieke zaken, veel van elkaar overnemen en delen. Dit past in de 
optimalisatie van werkprocessen die gaande is of die voor de vergunninghouders een 
vervolg moeten hebben. De uitwerking van de eerste drie pijlers komt daarmee veel 
duidelijker in beeld. In de uitwerking worden uitdrukkelijk ook best practices van andere 
regiocoördinatoren meegenomen. De Alphense aanpak en ‘de JAS-aanpak’ uit Leiden 
komen zeker aan bod.  
Daarnaast is het nodig om de bestuurlijke kracht met betrekking tot vergunninghouders in 
Gouda te versterken door helder te krijgen hoe zij als onderwerp bestuurlijk ingepast 
kunnen worden en hoe maatwerk vormgegeven moet worden.  
 
Branchetrajecten 
De aandacht richt zich op de regionale samenwerking in het kader van het WSP en het 
opzetten van branchetrajecten. In het derde kwartaal zijn voor Eritrese vergunninghouders 
VCA-cursussen in het Tigrinya gegeven; dit naar aanleiding van berichten en ervaringen van 
een collega-regiocoördinator. 
 
 


