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1. Schets van de regio  
De arbeidsmarktregio Midden Limburg bestaat uit de gemeenten Roermond (centrum 
gemeente), Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen en Weert. Per 2018 
is de gemeente Cranendonck aangesloten bij dit netwerk. Samen met de regionale 
partners, UWV en de sociale werkvoorziening hebben de gemeenten een convenant 
gesloten voor het Regionale Arbeidsmarktbeleid. Voor het project Screening en matching 
wordt aangesloten bij de overleg- en besluitvormingsstructuur die in dit verband is 
ingericht: 
 

• De stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouders van de gemeenten, aangevuld 
met de regiomanager UWV en de directeuren van de twee sw-bedrijven Risse en 
Westrom.  

• De projectgroep, bestaande uit de leidinggevenden van de deelnemende 
organisaties.  

• De beleidsgroep, bestaande uit de beleidsambtenaren op het betreffende 
vakgebied.  
 

Samenwerking 
Er zijn twee werkwijzen die zijn gekoppeld aan de sociale werkvoorziening in het 
betreffende gebied: Weert, Nederweert en Cranendonck zijn gekoppeld aan Werk.Kom en 
Roermond, Leudal, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen aan Westrom.  
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken in het sociaal domein samen 
in een gemeenschappelijke regeling. Uitvoeringsorganisatie MER sociaal domein voert voor 
deze drie gemeenten de Participatiewet uit. De overige gemeenten kennen een lokale 
sociale dienst.  
 
Alle gemeenten hebben de doelgroep vergunninghouders inmiddels op de beleidsagenda 
gezet en zetten extra menskracht en geld in om de doelgroep te ondersteunen. De 
gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck hebben hun reguliere beleid geheel op 
elkaar afgestemd. Zij werken met Werk.Kom als centraal loket voor alle zaken met 
betrekking tot mens en werk. De aanpak voor de participatie van vergunninghouders sluit 
daarbij aan. 
 
De gemeente Leudal heeft een eigen gemeentelijk mensontwikkelbedrijf. Op basis van een 
vooraf opgesteld profiel gaan mensen voor wie een aanvullend traject nodig is, direct aan 
de slag.  
 
Roermond koopt via sociale zaken trajecten op maat in, zoals momenteel voor vijftig 
Eritrese jongeren die intensief worden begeleid door sw-bedrijf Westrom. Maasgouw en 
Echt-Susteren zijn in 2018 ieder een eigen pilot project gestart waarbij trajectbegeleiders 
specifiek en intensief inzetten op vergunninghouders. De gemeente Roerdalen heeft als 
enige nog geen eigen aanpak, maar is bezig deze te ontwikkelen. In 2019 wil men deze 
aanpak inzetten.   
 
Per 2018 kreeg de samenwerking in de aanpak van vergunninghouders extra aandacht. De 
gemeentelijke beleidsmedewerkers inburgering en vergunninghouders zijn via de 
regiocoördinator in overleg bijeen gebracht. Per gemeente zijn recente ontwikkelingen 
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geïnventariseerd van waaruit een gezamenlijke agenda is opgesteld, gericht op de 
voorbereiding en inzet van de veranderopgave nieuwe inburgering. De regiocoördinator 
ondersteunt en bewaakt de uitwerking van de afspraken. Voor de taakstelling zijn de 
volgende gegevens bekend: 
 
 
Gemeente  1ehlft 

2016 
2e hlft 
2016 

1e hlft 
2017 

2e hlft 
2017 

1e hlft 
2018 

2e hlft 
2018 

1e hlft 
2019 

Echt-Susteren  31.751 inw 38 44 25 19 24 21 15 

Cranendonck 20.337 inw     16 14 10 
Leudal              35.857 inw 43 50 28 21 27 23 17 
Maasgouw  23,697 inw 28 33 18 14 18 16 11 
Nederweert  17.038 inw 20 23 13 10 13 11 8 
Roerdalen  20.728 inw. 25 28 16 25 16 14 10 
Roermond  57.761 inw. 68 78 44 33 44 37 27 
Weert  49.855 inw 58 67 38 29 38 32 23 
         
totaal 257.024 inw 280 323 182 151 196 168 121 
 
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 

• De geregistreerde informatie is beperkt en moet beter worden vastgelegd om in de 
toekomst over meer deelname- en uitstroomgegevens te beschikken  
 
 

2. Kansrijke Koppeling  
Gemeenten in Midden Limburg merken naar eigen zeggen weinig van de kansrijke 
koppeling. Net als in de rest van Nederland vraagt de regionale arbeidsmarkt om mensen in 
de logistiek, de zorg, het groen en de ICT, terwijl de vergunninghouders vaak uit andere 
beroepsgroepen afkomstig zijn óf onvoldoende gekwalificeerd zijn.  
 
In de loop van 2018 lijkt de koppeling aan het azc in de vestigingsregio van de 
vergunninghouder te worden losgelaten. Vergunninghouders die in Midden Limburg 
gehuisvest moeten worden, verblijven steeds vaker in een azc in verder gelegen regio’s 
zoals Hoogeveen en Winterswijk, waardoor de begeleiding, de intake en de investering op 
maat in de eigen regio in de knel komen.  
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 

• Een een-op-een-match is waarschijnlijk niet mogelijk, maar aanpassingen in de 
uitwisseling van informatie kunnen de kans op een match wel vergroten, 
bijvoorbeeld door de vraag vanuit de arbeidsmarkt nadrukkelijker op te halen bij de 
contactpersonen uit de netwerken van de betreffende regio’s. 
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 
Gemeenten beseffen dat activering in het azc van groot belang is voor snellere en betere 
participatie en voor de taalontwikkeling, zowel voor de vergunninghouder zelf als voor 
eventuele nareizigers. In 2018 heeft het COA, in samenwerking met de regiocoördinatoren 
Zuid (Zeeland, Brabant en Limburg), het proces van instroom in het azc tot en met 
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overdracht naar de gemeenten onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Er is een 
overzichtelijk schema ontwikkeld dat bij de gemeenten is geïntroduceerd. 
 
Meet & greets 
Tijdens twee meet & greets in september 2018 is het in- en doorstroomproces 
gepresenteerd en besproken met beleidsambtenaren, de consulenten/trajectbegeleiders 
van gemeenten en de casemanagers van het COA. Zij hebben kennis met elkaar gemaakt 
en contactgegevens uitgewisseld, er zijn rondleidingen gegeven bij de azc’s en er zijn 
verbetervoorstellen uitgewisseld voor de aanpak en de samenwerking. Ook de programma’s 
van het COA, gericht op het invullen van de wachttijd, kwamen tijdens de meet & greets 
aan bod.  
 
De Kansverkenner 
Vergunninghouders zien er niet altijd de noodzaak van in om direct in actie te komen, 
omdat ze in principe drie jaar de tijd hebben om in te burgeren. Dat vrijwilligerswerk en 
het volgen van Nederlandse les niet meetellen voor de inburgering, stimuleert hen ook niet 
om hier snel mee te starten. Het project de Kansverkenner moet hierin verandering 
brengen. De Kansverkenner is een vooruitgeschoven post van de gemeenten die werkt in en 
vanuit de asielzoekerscentra. De gemeenten in de regio financieren het project 
gezamenlijk, de aansturing vindt plaats vanuit de gemeente Roermond.  
 
De Kansverkenner is wekelijks een dag aanwezig op elk van de centra in Weert, Baexem en 
Echt. Daarnaast voert hij wekelijks afstemmingsoverleg met de regiocoördinator over de 
aanpak, resultaten en knelpunten. Hij spreekt de vergunninghouders die aan de regio 
gekoppeld zijn, maakt een profiel op via een intake en stimuleert directe activering door 
bijvoorbeeld stage, opleiding, werkervaring en inburgering. Hij stemt hierin af met 
casemanagers in het asielzoekerscentrum en schakelt met de consulenten van de 
gemeenten (zie ook onder warme overdracht).  
De vergunninghouders die gekoppeld zijn, maar nog verblijven in een azc in een regio die 
op grote afstand ligt, brengt hij in beeld via telefonische contacten. De voorlopige 
opbrengsten: 
 

• Belangrijke aandachtspunten zoals profileren, een planmatige aanpak op maat, 
focus en activeren vanaf dag 1 en een warme overdracht naar gemeenten komen in 
deze aanpak goed tot uitdrukking. 

• De doelgroep is beter in beeld, zodat te ontwikkelen trajecten beter aansluiting 
vinden.  

• Er is een betere opvolging van activiteiten.  
• Omdat er duidelijk aandacht en perspectief wordt geboden, bevordert de aanpak 

de motivatie van de vergunninghouders. 
• Er is een gezamenlijke ketenvisie. 

 
Profilerings-/screeningsinstrument NOA 
Om de informatieoverdracht beter te laten verlopen en managementinformatie op termijn 
regionaal beschikbaar te stellen, zijn de Kansverkenner en de consulenten van de 
gemeenten getraind in het gebruik van het profilerings-/screeningsinstrument (NOA PPS V), 
waarmee in Weert en Nederweert al werd gewerkt voor de totale doelgroep 
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bijstandsgerechtigden. De taalbarrière, de complexiteit van de schalingssystematiek en de 
niet altijd matchende beroepsbeelden maken het instrument echter minder geschikt voor 
de screening van vergunninghouders die nog in een azc verblijven. Het profiel wordt 
daarom in deze fase gemaakt op basis van een intakegesprek. In het profiel worden 
suggesties gedaan voor het Plan van aanpak bij huisvesting in de gemeente. Het 
screeningsinstrument wordt pas ingezet op het moment dat een vergunninghouder 
taalvaardiger is, veelal bij vestiging in de gemeente.   
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 

• Aandacht blijven vragen voor afstemming en het leren van elkaar, door het 
organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst met COA-medewerkers en de 
betrokken gemeentefunctionarissen. 

• Extra stimuleren van participatie door bijvoorbeeld ook voorinburgering of het doen 
van vrijwilligerswerk mee te rekenen als inburgering. 
 

 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn 

Bij eerdergenoemde meet & greets was de warme overdracht één van de 
gespreksonderwerpen. Naast kennismaking en uitwisseling van ervaringen kwamen tijdens 
deze ontmoetingen ook diverse verbeterpunten ter sprake, zoals het gebruik van het TVS 
en het inrichten van een overdrachtsgesprek tussen de gemeente, de Kansverkenner, het 
COA en de vergunninghouder. Het streven is om hierbij in de nabije toekomst ook de 
maatschappelijke begeleiding te laten aansluiten. Aanvullend zijn bezoeken van de 
consulenten van de gemeenten aan de centra in de regio georganiseerd.  
 
Aanbevelingen: 

• Zodra bekend is waar de vergunninghouder gaat wonen, zou de Kansverkenner 
hierover geïnformeerd moeten worden. Daarom is afgesproken dat de 
Kansverkenner aansluit bij het taakstellingsoverleg tussen het COA en de 
gemeenten in de regio. 

• Het inrichten van een overdrachtsgesprek waarbij naast de gemeentelijk consulent, 
de Kansverkenner en de vergunninghouder ook een maatschappelijk begeleider 
aanwezig is.  

• Nagaan hoe deelname voor vergunninghouders minder vrijblijvend kan worden 
gemaakt. 

 
Het project Kansverkenner wordt momenteel geëvalueerd, waarna een besluit wordt 
genomen over de continuering.  
 
 

5. Integrale trajecten 
De gemeenten in de regio wachten niet met het starten van activiteiten gericht op 
participatie en arbeidstoeleiding totdat een vergunninghouder is gehuisvest, een uitkering 
ontvangt en de inburgering heeft afgerond. Hoe sneller, intensiever en integraler de 
aanpak, des te duurzamer het effect, ook voor eventuele nareizigers. Er is dan ook sprake 
van parallelle trajecten: de taal leren, inburgeren in de buurt en samenleving en activering 
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(vrijwilligerswerk, werkervaring, werk), indien nodig in combinatie met een opleiding. De 
Kansverkenner vormt hierin een belangrijke schakel.  
 
Elke gemeente zet daarnaast in op specifieke sectorale trajecten om mensen aan de slag 
te helpen. Een overzicht aangeleverd door de gemeenten: 
 
Weert, Nederweert en Cranendonck 
Weert, Nederweert en Cranendonck kennen het traject Arbeidsgewenning en 
taalondersteuning, dat bestaat uit het aanleren van werknemersvaardigheden, 
taalcoaching op de werkvloer en het omgaan met geld. Zijn de werknemersvaardigheden 
en de taalbeheersing voldoende, dan wordt de vergunninghouder gekoppeld aan de 
jobhunter van Werk.Kom die de intake en diagnose doet en de vergunninghouder begeleidt 
bij zijn oriëntatie op een stage bij een werkgever in de regio. Daarbij wordt intensief 
samengewerkt met Konnekt’os, een netwerk van ondernemers in Midden Limburg en de 
Risse groep, die werkervaringsplekken heeft in diverse sectoren.  
 
Nederweert zet daarnaast in op een zogeheten ééngezinsplan. Daarbij worden samen met 
het gezin en de begeleider van VluchtelingenWerk afspraken gemaakt en doelen gesteld 
voor alle leefgebieden, zoals huisvesting, netwerkversterking in de buurt, participatie, 
werk en inburgering en gezondheid. Ook in Weert zet men in op een dergelijke integrale 
aanpak die de gemeente wil door ontwikkelen via deelname aan een van de nog op te 
zetten pilots. 
  
In Weert zijn de zogeheten ‘regisseurs vergunninghouders’ een vast aanspreekpunt voor 
vergunninghouders. Ze voeren de regie op elk individueel traject en schakelen indien nodig 
extra expertise in, zoals die van de sleutelfiguur gezondheid en participatie of 
maatschappelijke begeleiding. Verder maakt het participatieverklaringstraject 
onlosmakelijk deel uit van de informatieoverdracht en is er extra taalondersteuning in de 
vorm van praktisch onderwijs, waarbij wordt samengewerkt met de bibliotheek en de 
taalcoaches van Werk.Kom. De regionale projecten Bouwmensen, Zorgmensen en 
Groenmensen worden ook gebruikt om vergunninghouders via een gecombineerd BBL-
opleidingstraject naar werk te leiden in de bouw, de zorg of het groen. Tevens is er een 
pilot gestart gericht op zelfstandig ondernemerschap en worden hoogopgeleiden 
ondersteund bij het volgen van een opleiding, in nauwe samenwerking met UAF.  
 
Leudal 
In Leudal heeft de gemeente een eigen mensontwikkelbedrijf opgezet dat op basis van een 
klantprofiel een traject op maat aanbiedt met een combinatie van taalontwikkeling en 
werkervaring. In 2019 start een horecatraject met baangarantie waarvoor de werving van 
kandidaten inmiddels is gestart. 
 
Maasgouw en Echt-Susteren 
Maasgouw en Echt-Susteren zijn in 2018 een pilotproject gestart met trajectbegeleiders 
specifiek voor vergunninghouders. Onderdeel daarvan is ook de inzet van twee NT2-
docenten voor elk 32 uur per week. De resultaten zijn nog niet beschikbaar.  
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Roerdalen 
De gemeente Roerdalen heeft nog geen specifieke aanpak maar beraad zich op invulling 
per 2019.   
 
Roermond 
Roermond heeft als grootste gemeente in de regio een eigen sociale werkvoorziening 
(Westrom) die de intake, profilering en bemiddeling zelfstandig uitvoert. De begeleiding 
naar werk vindt plaats in diverse trajecten in onder meer de bouw, de elektrotechniek en 
de groenvoorziening. Ook is er een arbeidsmarkttraining specifiek voor vrouwen. 
 

• Klantmanager voor jonge vergunninghouders 
Specifiek voor jonge vergunninghouders heeft Roermond een klantmanager 
aangesteld die het contact onderhoudt met het Mundium College, waar de jongeren 
hun inburgering doen. Als een jongere verzuimt, wordt er via DUO melding gedaan 
bij de klantmanager die met de jongere in gesprek gaat. Voor de jongeren die het 
niet redden op Mundium wordt een plan op maat gemaakt door de organisaties die 
de inburgering doen. 

 
• Trajectplan op maat voor Eritrese jongeren  

Voor Eritrese jongeren is een trajectplan op maat gemaakt waarin aandacht wordt 
besteed aan verschillende leefgebieden. Daarnaast worden er sportactiviteiten 
georganiseerd, is er altijd een tolk aanwezig, wordt huiswerkbegeleiding geboden 
en is er aandacht voor verbinding met de buurt. De voortgang van de inburgering 
wordt gevolgd, zodat daar in de activiteiten bij kan worden aangesloten.  

 
• Convenant UAF hoog opgeleide vergunninghouders 

Specifiek voor hoogopgeleide vergunninghouders is er een convenant met het UAF, 
zodat deze vergunninghouders met behoud van uitkering kunnen studeren. Voor 
drie jongeren worden de mogelijkheden voor een hbo-opleiding met behoud van 
uitkering bezien. 

 
Regionaal initiatief SROI 
Vanuit SROI (Social Return on Investment) zijn projecten ontwikkeld rondom de vraag van 
de regionale arbeidsmarkt. Hierbij wordt samengewerkt met het WerkgeversServicepunt 
(WSP), het Leerwerkloket en de instellingen voor basiseducatie. Het gaat om een duaal 
traject van inburgering met een opleiding op mbo-niveau 1 in de groensector, de 
bouwsector, de zorg en de techniek.  
 
Aandachtspunten en aanbevelingen 

• Resultaten en ervaringen centraal verzamelen voor de beleidsontwikkeling.  
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6.  Overige 
 
Gezondheidsprofiel 
In 2018 heeft afstemming met de GGD plaatsgevonden over het domein gezondheid, 
waarbij onder meer is afgesproken dat gemeenten worden gestimuleerd om een 
gezondheidsprofiel van de vergunninghouder op te stellen. In Echt-Susteren en Weert 
gebeurt dat inmiddels ook.  
 
Provinciale samenwerking 
De regiocoördinatoren van Limburg-Noord, -Midden en -Zuid stemmen hun aanpak en 
ervaringen ook op provinciaal niveau met elkaar af. Eind vorig jaar is ter voorbereiding op 
de veranderopgave een overleg georganiseerd met de grote gemeenten in de provincie 
Limburg. Ook is er een provinciale ketenregisseur aangesteld die het netwerk moet helpen 
versterken. De provinciale ketenregisseur heeft een Top Team integratie Vluchtelingen 
Limburg samengesteld waarin het bedrijfsleven, de woningcorporaties, Huis voor de Sport, 
politie, gezondheidssector en het onderwijs zijn vertegenwoordigd. In januari 2019 vindt 
een provinciale bijeenkomst plaats, gericht op het oplossen van de voornaamste 
knelpunten bij de aanpak.  
 
Werkagenda regio Midden Limburg 
Voor het vervolg van de aanpak Screening en matching is samen met de regionale 
beleidsmedewerkers een werkagenda opgesteld met acht actiepunten voor de komende 
periode: 
 
1. Meer overzicht van de vraag van werkgevers en het aanbod van opleidingsinstituten 
 en ondersteuners enerzijds en de wensen en mogelijkheden van de 
 vergunninghouders anderzijds.  
2. Inventarisatie van de wensen van de regiogemeenten met betrekking tot de invulling van 
 de nieuwe inburgeringswet. 
3. Het project Kansverkenner evalueren en deze rol op basis van de bevindingen borgen
 in relatie tot de nieuwe inburgeringswet. 
4. Ontwikkelen van beleid op nareizigers. 
5. Ontwikkelen van cultuursensitiviteit door het organiseren van activiteiten voor het 
 bestuurlijk en ambtelijk apparaat, de regionale werkgevers en dienstverleners. 
6. Doorontwikkeling van de aanpak alleenstaande minderjarige vluchtelingen door het 
 in beeld brengen van het proces en door afstemming met gemeenten die veel amv’s 
 huisvesten.  
7. Inrichten van passende taalondersteuning bij dienstverlening (tolken en 

sleutelfiguren). 
8. Kennis- en informatiedeling (good practices) via de landelijke structuur van 
 regiocoördinatoren en de daaraan gekoppelde backoffice van Divosa, het 
 ministerie van VWS en andere relevante partners. 
 


