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1. Schets van de regio 

De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werkt aan een duurzame, 
ontwikkelingsgerichte, inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. 
Werk zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde 
en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. De achttien gemeenten in de 
regio, UWV, VNO-NCW, MKB, FNV, CNV, VCP, diverse grote onderwijsorganisaties en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werken samen om dit doel te bereiken.  

Een goed functionerende arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak door 
werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs, waarbij de kennis, faciliteiten en inzet 
van diverse organisaties onontbeerlijk zijn. Een gecoördineerde samenwerking tussen de 
partijen is essentieel. De partners in het RPANHN hebben vergaande ambities om met 
elkaar verder te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Bij de 
uitvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten op de huidige infrastructuur van de regio. 
Dat houdt in dat gebruikgemaakt wordt van de bestaande overleg- en infrastructuren op 
het gebied van economie, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarkt. Daarnaast zal 
gebruikgemaakt worden van regionale en sectorale afspraken tussen werkgevers, 
werknemers, overheids- en onderwijsorganisaties.   

Subregio’s  
De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord bestaat uit achttien gemeenten verdeeld over 
drie subregio’s: Alkmaar (Noord-Kennemerland), Kop van Noord-Holland en West-Friesland. 
Voor het slagen van het project Screening en matching vergunninghouders zijn de 
samenwerkingspartners onontbeerlijk. De doelen van het project, die moeten leiden tot 
een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving, passen binnen de regionale 
samenwerkingsagenda. Met name de opgaves Van school naar werk en Van uitkering naar 
werk zijn van toepassing op de doelgroep.  
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2. Kansrijke koppeling  

Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de vergunninghouder 
met de arbeidsmarktregio waar de meeste kans op werk is. De regiocoördinator heeft in dit 
proces geen directe rol.   

Visie            
 In het afgelopen jaar zijn er geen merkbare verbeteringen of veranderingen geweest. Dit 
heeft voornamelijk te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers en de lange 
wachttijden in het azc. Via het landelijk projectteam van Divosa is het zinvol de vraag te 
stellen of de kansrijke koppeling realistisch is. Zeker als de wachttijden bij de IND nog 
verder oplopen en er te weinig vergunninghouders zijn om aan de gemeenten te kunnen 
koppelen. 

Aandachtspunten 

• Er is geen inzage in de manier waarop de koppeling tot stand komt en welke criteria 
daarbij worden gebruikt (lees: op welke manier de arbeidsmarktinformatie gebruikt 
wordt). Transparantie is nodig. 

• Gezien de taakstelling en het aantal opvangplekken in de regio zou elke 
vergunninghouder in het azc in Alkmaar, Heerhugowaard en den Helder gekoppeld 
moeten zijn aan een gemeente in de regio, met name Texel.   

• Regelmatige afstemming is gewenst met de regievoerder van het COA over de (niet) 
kansrijke koppelingen met input van de gemeenten.  

.  

3. Integratie en participatie vanaf dag 1   

Stand van zaken          
 De meeste gemeenten hebben de ambitie om al in het azc te starten, maar dit blijkt vaak 
niet goed mogelijk, onder meer vanwege de grote reisafstand tussen het azc en de 
gemeente en door onvoldoende beschikbare financiële middelen om hier personele 
capaciteit op in te zetten. 

De gemeenten kennen de inhoud van de programma’s en activiteiten bij het azc. Recent is 
er een overleg geweest in de subregio ‘Kop’ tussen het COA en de gemeenten, waarin het 
voorinburgeringstraject en de warme overdracht uitgebreid zijn toegelicht. In de Kop start 
de verantwoordelijkheid voor de inburgering op het moment van huisvesting. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de afstand tussen het azc en de gemeenten.  

In West-Friesland is een pilot vergunninghouders gestart waarbij de intakegesprekken in 
overleg met de medewerkers van het COA in het azc gevoerd worden.   

In de regio Alkmaar start de inburgering in principe in het azc, na de voorinburgering; deze 
wordt in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door VluchtelingenWerk. In de praktijk 
lukt dit niet altijd, omdat de intrinsieke motivatie van de vergunninghouders soms 
onvoldoende is en/of de afstand tussen het azc en de gemeente te groot is.  
Via het project Aan de Slag worden vergunninghouders gekoppeld aan vrijwilligerswerk. 
Vanaf 2016 zijn ruim achthonderd matches gemaakt. De verschillende werkwijzen zijn 
geborgd in de werkprocessen van de gemeenten. Vóór 2017 starten de meeste gemeenten 
pas met integratie en participatie na de afronding van de inburgering. Hier is dus een grote 
slag gemaakt.  
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Visie            
 De voorinburgering is vrijwillig en vrijblijvend. Sommige vergunninghouders die nog in het 
azc wonen, zijn nog niet bezig met hun integratie en participatie. Aan de begeleiders van 
het COA de taak om hen te stimuleren en te motiveren om actief mee te doen aan de 
voorinburgering, omdat dit hun integratie en participatie vanaf dag 1 bevordert.  

 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn  

Stand van zaken           
 De klantmanagers die bekend zijn met het TVS weten het klantprofiel te vinden. Een 
aantal klantmanagers was niet geautoriseerd om het TVS te gebruiken, maar is dat nu wel. 

Vergunninghouders weten of realiseren zich niet dat het van belang is om de informatie 
over zichzelf (opleiding, taalniveau, inburgering, leer- en werkervaring, vrijwilligerswerk) 
actueel te houden. De zogenaamde ‘blauwe map’ en het persoonlijk informatiedossier is 
niet bekend en wordt niet gebruikt. Helaas is hier nog geen verbetering zichtbaar.  

 

5. Integrale trajecten  
 

Regio Alkmaar           
In de regio Alkmaar wordt in opdracht van de bestuurlijke stuurgroep vanaf mei 2017 een 
integratie- en participatieprogramma voor vergunninghouders uitgevoerd. Tot en met juni 
2018 zijn er in het basisprogramma circa vierhonderd deelnemers ingestroomd en in het 
vervolgprogramma ongeveer zeshonderd (inclusief oudkomers). Doel van het programma is 
uitstroom naar opleiding, (vrijwilligers)werk of – als (vrijwilligers)werk of opleiding niet 
mogelijk is – een zinvolle dagbesteding.  
 
Alle netwerkpartners, inclusief de inburgeringsinstituten, komen maandelijks bij elkaar om 
de resultaten van het programma te monitoren, knelpunten op te lossen en nieuwe 
initiatieven te ontplooien, zoals het realiseren van een gezamenlijke werkgeversbenadering 
en een sluitend netwerk. Om werkgevers te informeren, te stimuleren en te motiveren om 
vergunninghouders in dienst te nemen en te matchen op vacatures zijn in de regio Alkmaar 
twee werkgeversbijeenkomsten georganiseerd (november 2018 en begin 2019).  

In samenwerking met de inburgeringsinstituten en de drie re-integratiebedrijven is de 
module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) ingebed in het integratie- en 
participatieprogramma. In samenwerking met Espeq, installatietechniek en Vak=Fith zijn 
leerwerktrajecten gestart voor vergunninghouders. Ook is er in de regio Alkmaar een pilot 
voor een traject in de horeca gestart (Frsh) en zijn er vergaande plannen om twee 
leerwerktrajecten in de zorg (niveau 2 en 3) te starten.   

Texel  
Op Texel participeren vergunninghouders in de reguliere leerwerklijnen. Voorbeelden 
daarvan zijn:  

• werkervaringsplekken bij sw-bedrijf De Bolder   
• leerwerklijn tot fietstechnicus (in samenwerking met het roc)  
• Taalondersteuning wordt steeds vaker direct door de gemeente aangeboden en 

wordt nu doorontwikkeld, bovenop de reguliere taallessen vanuit de inburgering.  
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• Er zijn plannen om te starten met een speciale vrouwengroep gericht op 
participatie. 

• Mogelijk gaan enkele vrouwen deelnemen aan een werk- en opleidingstraject bij De 
Omring (nog te starten). 

 
Aandachtspunten 

• De taalbarrière. Ook van vergunninghouders die de inburgering hebben gehaald, blijft 
het taalniveau erg laag, wat re-integratie erg lastig maakt.  

• Cultuurverschillen: in december 2018 is er een kennisdag vergunninghouders 
georganiseerd voor alle ketenpartners. Dit heeft geleid tot meer inzicht en begrip voor 
(het omgaan met) cultuurverschillen.  

• De inburgeringslessen worden soms op het laatste moment gepland en dan op 
werktijden van vergunninghouders, wat tot frustratie kan leiden onder werkgevers en 
klantmanagers re-integratie.  

 
Op Texel wordt het meeste georganiseerd. Er is samenwerking met het WSP en enkele 
trajecten komen voort uit het programma Match2020 dat onder ‘De Kop Werkt!’ valt.  
 
West-Friesland  

• Sollicitatietraining anderstaligen  
• Taal op de werkvloer: spreektaaltraining op de werkvloer gericht op werk voor 

cliënten die een interne leerwerkstage volgen bij WerkSaam. Daarnaast is de 
training speektaal gericht op omgaan met andere Nederlanders, omgangsvormen en 
rechten en plichten in Nederland.  

• WerkSaam, taalaanbieder Fiolet en Horizon College zijn een combitraject Entree-
opleiding en inburgering gestart voor jongeren onder de 30 jaar. Zij hebben recht 
op studiefinanciering, waarmee hun recht op een bijstandsuitkering vervalt. Doel is 
dat ze ook een bijbaan vinden, maar dit lukt niet altijd.  

• Jonge vergunninghouders die geen diploma hebben maar wel een opleiding willen 
volgen en A2-niveau hebben, krijgen een training.  

• Bij alle nieuwe vergunningshouders wordt een NOA-assessment afgenomen.  
• Inzet van een speciale jobhunter die werkervaringsplekken en banen zoekt voor de 

vergunninghouders.  
• Traject met baangarantie bij John Koomen, een werkgever in de groenvoorziening 

gecombineerd met een opleiding en taalles.   
• Traject met baan bij Action voor vergunninghouders met inzet van speciale 

begeleiders.   
• Naaiatelier intern bij Werksaam is een leerwerkstage om werknemersvaardigheden 

op te doen en de kneepjes van het vak te leren.   
• Traject voor vergunninghouders gericht op het ondernemerschap.  
• Traject in de logistiek met baangarantie.   

 
Naast bovengenoemde trajecten heeft WerkSaam BBL-trajecten die niet specifiek voor 
deze doelgroep zijn, maar waaraan wel vergunninghouders deelnemen:  

• Composiet: een leerwerkperiode van drie maanden op locatie bij de werkgever 
waar producten worden gemaakt van composiet. Na het behalen van het diploma 
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krijgt de deelnemer een arbeidsovereenkomst bij de werkgever in deze regio. 
Doelgroep: alle cliënten uit de regio West-Friesland.   

• BBL-opleiding in de zorg: eenjarige opleiding op niveau 2 in samenwerking met het 
roc.   

Gemeente Schagen  
 
• Vak= Fit gaat vaak samen met inburgering  
• Project Integratie nieuwkomers met Wonen Plus welzijn   
• Fietsgroep WPW Doel: leren fietsen ter bevordering van de participatie en 

zelfredzaamheid 
• Vrouwen: naaiatelier   
• Taalmaatjes 
 
Onderwijs  
Zowel in de regio Alkmaar als in de regio West-Friesland zijn duale trajecten gestart: 
   
• Een combinatie van Entree en inburgering, uitgevoerd door een roc en een 

inburgeringsinstituut. Met budget van de VSV is een trajectbegeleider ingezet om 
schooluitval te voorkomen.   

• In de regio Alkmaar wordt voor de groep die in februari 2019 uitstroomt een pilot 
'taalboost' ontwikkeld met als thema’s: extra vaktaal, stage- en werkervaring en 
werknemersvaardigheden.   

• ISK in combinatie met een Entree-opleiding, uitgevoerd door een vo-school en een 
roc.  

  
Hollands Kroon  
 
• Vak=fit gaat vaak samen met inburgering  
• VIP en startbaan; VIP telt negen bijeenkomsten en is gericht op het presenteren aan 

werkgevers en oriënteren op de arbeidsmarkt. Kan worden ingezet aan het einde 
van de inburgering.   

• Extra vierde dag geplakt aan het participatieverklaringstraject. Deze dag gaat over 
de grote lijnen van de re-integratie en de stappen die vergunningshouders zelf zien 
om te nemen. Naar elkaar worden verwachtingen uitgesproken.   

• Vanuit Wonen Plus Welzijn kunnen taalmaatjes ingezet worden. Ook zijn er 
taalcafés en vrouwenpraatgroepen op diverse locaties in Hollands Kroon.   

• Er is een succesvolle pilot gedraaid waarbij vergunninghouders een werkplek kregen 
van Noorderkwartier en werden begeleid door Agros. Deze pilot krijgt een vervolg. 

• Leerwerktrajecten bij het Espeq en het Marinebedrijf.  
• Er wordt stevig ingezet op vrijwilligerswerk in het bestaande netwerk door de 

collega’s participatie.   
• Traject Agros-Sortifa: werkervaringsplaats met als doel uitstroom naar betaald 

werk.  
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Werkgeversbenadering  
In het Grootste Werkfestival dat in oktober 2018 plaatsvond zijn geen specifieke 
activiteiten voor werkgevers en vergunninghouders georganiseerd. Bij de uitwerking van 
het programma bleek dat niet te passen.  
  
In de regio Alkmaar hebben de re-integratiebedrijven en het WSP een gezamenlijke aanpak 
voor werkgeversbenadering opgesteld. In november 2018 en in het eerste kwartaal van 
2019 is een netwerkbijeenkomst voor werkgevers georganiseerd.  
 

  

6. Overige  

In het regioplan Noord-Holland Noord zijn de onderstaande opgaven benoemd: 

• Een sluitend netwerk van ketenpartners gericht op duurzame integratie en 
participatie van vergunninghouders op de leefgebieden huisvesting, opleiding, werk, 
dagbesteding, hulp, zorg en ondersteuning. Per subregio worden regelmatig 
netwerkbijeenkomsten en regulier overleg georganiseerd om het integratie- en 
participatietraject te borgen, knelpunten op te lossen en nieuwe 
(maatwerk)trajecten op te zetten.  

Acties: per subregio vindt periodiek beleids- en uitvoeringsoverleg plaats en weten de 
ketenpartners elkaar goed te vinden.  

• Ontsluiting van de arbeidsmarkt. Samenwerking met en tussen het WSP, het 
leerwerkloket, Huis van het Werk, de gecontracteerde re-integratiebedrijven in de 
regio Alkmaar, het onderwijs (met name het mbo) en werkgevers is noodzakelijk.  

Acties: ook dit loopt in de subregio Alkmaar steeds beter. Het WSP, 
Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, het leerwerkloket en het mbo weten 
elkaar beter te vinden en zijn overtuigd van het gezamenlijk belang van een 
duurzame integratie en participatie. Helaas blijft de samenwerking met het Huis van 
het Werk door onduidelijke redenen achter.  

In de regio West-Friesland loopt de samenwerking goed en weten de partijen elkaar 
te vinden.  
 

Groep die de inburgering niet haalt 

• Texel  
Voor deze groep wordt maatwerk geleverd.  
 

• Hollands Kroon  
Voor deze groep is geen specifiek traject ontwikkeld; deze vergunninghouders gaan 
mee in het bestaande aanbod. Ze kunnen bijvoorbeeld door naar het traject Agros-
Sortifa of Vak=Fit.   
 

• West-Friesland  
Maatwerktafeloverleg met zorgpartners in samenwerking met de leerplichtambtenaar. 
Er is een traject in ontwikkeling met de taalaanbieder voor cliënten die mee kunnen in 
de reguliere klassen én een traject voor vrouwen die de inburgering niet kunnen halen.  
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• Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk  
Een deel van de vergunninghouders wordt aangeduid als ‘zorgklant’; zij hebben vaak 
meervoudige belemmeringen en geen of weinig perspectief op werk. Velen van hen 
zijn bekend bij Wmo en Jeugd. Integraal werken is dus noodzakelijk. Deze groep wordt 
geactiveerd en ondersteund naar een vorm van participatie om een maatschappelijke 
bijdrage te leveren. Maatwerk is en wordt geboden.  

Gezondheid 

• Texel  
Er is contact met de GGD. De GGD heeft een themabijeenkomst georganiseerd. 
 

• Hollands Kroon  
Specialist in interculturele psychiatrie IPSY is bekend. Verwijzing gaat via de huisarts. 
Daarnaast is er contact met vangnet en advies als er zorgen zijn omtrent een 
vergunninghouder. Maatwerk is hier van toepassing.  
 

• Regio Alkmaar  
Alle vergunninghouders die vanaf januari 2019 worden gehuisvest nemen deel aan het 
programma MindFit. Sleutelfiguren worden als trainer ingezet bij MindFit.  

 
Nareizigers  

• Texel  
Begeleiding naar werk of scholing van nareizigers gaat op dezelfde manier als bij 
de eerder gekomen vergunninghouders. Opvallend is dat de re-integratie zich in 
eerste instantie vooral op de man richt.  
 

• Hollands Kroon  
Nareizigers worden door VluchtelingenWerk begeleid naar school. Voor begeleiding 
naar werk kijken we wie van het gezin het meest kansrijk is. De partner wordt 
geactiveerd naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, taalcafé of werk als die wens er is.   
Tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad over de inburgering en trajecten 
van de huidige vergunninghouders, waarbij ook informatie is opgehaald over de 
nieuwe wetgeving, heeft de raad te kennen gegeven het belangrijk te vinden dat ook 
de nareiziger wordt geactiveerd.  

• West-Friesland  
Voor nareizigers is het bestaande aanbod beschikbaar. 
 

• Regio Alkmaar  
Nareizigers krijgen in principe hetzelfde programma aangeboden als de referent. Het 
is soms lastig deze groep te bereiken. 

 
Veranderopgave Inburgering 
De gemeenten zijn positief over de voorgenomen wetswijziging inburgering. De 
regiocoördinator kan gemeenten ondersteunen bij de implementatievoorbereiding en 
informeert hen over alle ontwikkelingen. Wethouders van Hoorn en Alkmaar zijn lid van de 
bestuurlijke themagroep vergunninghouders van de VNG.   
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