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1. Schets van de regio 

Tot de arbeidsmarktregio Noord-Limburg behoren de gemeenten Beesel, Bergen (L), 
Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo (centrum gemeente) en Venray. 

Deze Noord-Limburgse gemeenten geven individueel invulling aan de integratie en 
participatie van vergunninghouders, passend bij de lokale situatie. 
Werkgeversdienstverlening wordt er regionaal vormgegeven vanuit het WSP, waarin ook de 
vergunninghouders worden meegenomen. Naast het regio-overleg huisvesting Noord-
Limburg – over huisvesting en taakstelling van vergunninghouders – is er geen structureel 
regionaal overleg over de positie van vergunninghouders. Er is in de regio Noord-Limburg 
wel behoefte om meer samen te werken, zeker met de komst van het nieuwe 
inburgeringsstelsel. 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
Vergunninghouders verhuizen naar een eigen woonruimte. De taak om hen te huisvesten 
ligt bij de gemeenten. Elk half jaar krijgen gemeenten hiervoor door het Rijk een 
taakstelling opgelegd, gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. 

De taakstelling voor 2018 bedraagt landelijk 23.880 vergunninghouders; 384 van hen zijn 
toegewezen aan de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. De landelijke prognose voor de 
eerste helft van 2019 is 8.000 en voor arbeidsmarktregio Noord-Limburg 128 nieuwe 
vergunninghouders. Onderstaande tabel laat de opgave per gemeente zien. 
 

 

 
Azc’s in de regio 
De vergunninghouder verblijft in een azc tot er een woning beschikbaar is in de gekoppelde 
gemeente. Het azc bevindt zich bij voorkeur dichtbij de gekoppelde gemeente, waardoor 
de gemeente vroegtijdig, vanaf het moment van koppeling, activiteiten kan inzetten 
gericht op integratie en participatie. 

Op dit moment zijn er binnen de grenzen van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg geen 
azc’s. De dichtstbijzijnde azc’s zijn in Overloon en Baexem.  
 
Beknopte schets per gemeente 
De gemeenten in Noord-Limburg geven elk anders invulling aan de integratie en 
participatie van vergunninghouders.  

Gemeente
Taakstelling 
totaal 2015

Taakstelling 
totaal 2016

Taakstelling 
totaal 2017

Taakstelling 
1ste helft 
2018

Taakstelling 
2de helft 
2018

Taakstelling 
totaal 2018

Prognose 
taakstelling 
1ste helft 
2019

Beesel 24 35 19 11 9 20 7
Bergen (L) 23 34 18 10 9 19 6
Gennep 31 45 23 13 11 24 8
Horst aan de Maas 72 106 57 32 27 59 20
Peel en Maas 74 111 59 33 28 61 20
Venlo 171 255 135 76 64 140 47
Venray 74 110 59 33 28 61 20
Totaal 469 696 370 208 176 384 128



 

 Beesel 

De gemeente Beesel heeft circa 13.400 inwoners en had in 2018 een taakstelling van 
twintig vergunninghouders. Synthese verzorgt de maatschappelijke begeleiding, bestaande 
uit pre-vestiging, coaching vestiging en coaching integratie en participatie. Synthese geeft 
ook invulling aan het participatieverklaringstraject binnen de gemeente.  

 Bergen 
Bergen bestaat uit zeven dorpskernen en telt circa 13.000 inwoners. De taakstelling voor 
2018 bedroeg negentien vergunninghouders. De maatschappelijke begeleiding wordt 
verzorgd door Stichting Welkom op Weg die werkt met derdejaars hbo-studenten van de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze begeleiding geldt voor een half jaar, wat voor 
de meeste vergunninghouders te kort is. Momenteel wordt dit traject daarom opgerekt. 
Welkom op Weg verzorgt ook een open spreekuur voor kortdurende interventies. 

Vanuit een lokale vrijwilligersorganisatie worden de vergunninghouders tijdens hun 
inburgering gekoppeld aan een taalmaatje. Humanitas verzorgt de administratieve 
ondersteuning van de vrijwilligers bij de vergunninghouders thuis (zes maanden tot 1 jaar). 
Vrijwilligers van KBO ondersteunen bij digitale vaardigheden.  

 Gennep 
Gennep bestaat uit vier kerkdorpen en heeft circa 17.000 inwoners. In 2018 was de 
taakstelling 24 vergunninghouders. De begeleiding van vergunninghouders wordt verzorgd 
door een lokale stichting, Welkom op Weg verzorgt de administratieve inburgering. Als een 
vergunninghouder wordt geplaatst, dan regelt een vrijwilliger de (kringloop-)inrichting van 
zijn of haar woning. Verder krijgt de vergunninghouder formulierenhulp, een taalmaatje en 
wordt er ingezet op een werkervaringstraject. Voor monitoring wordt gebruik gemaakt van 
de arrangementenmonitor en -waaier en het spinnenweb van positieve gezondheid. Het 
inburgeringsaanbod wordt ingevuld door een lokale aanbieder. 

 Horst aan de Maas 
Horst aan de Maas is samengesteld uit zestien dorpskernen, telt circa 42.000 inwoners en 
had in 2018 een taakstelling van 59 vergunninghouders. Hun opvang, plaatsing en 
maatschappelijke begeleiding wordt verzorgd door VluchtelingenWerk Zuid. Er is een 
intensief participatieverklaringstraject; een programma van acht weken, vier dagen per 
week. Daarbinnen is aandacht voor taal en participatie en losse elementen, bijvoorbeeld 
gezondheid. Een lokale vrijwilligersorganisatie verzorgt de taalondersteuning. Per 2019 
wordt de maatschappelijke begeleiding flexibeler in duur en verlengd tot maximaal twee 
jaar. 

 Peel en Maas 
Peel en Maas bestaat uit elf kerkdorpen en heeft circa 43.000 inwoners. In 2018 had de 
gemeente een taakstelling van 61 vergunninghouders. Met het Leerwerkhuis is er een 
nieuwe aanpak gestart. Het Leerwerkhuis is fysiek gevestigd in Panningen, waarmee de 
inburgering weer binnen de gemeente is ondergebracht. Er is sprake van een brede intake. 
Welzijn verzorgt de maatschappelijke begeleiding voor de duur van één jaar en voert 
samen met Welkom op Weg het participatieverklaringstraject uit (zeven workshops, 
waarbij aangestuurd wordt op een groepsdialoog). De taalles, centraal in Panningen, wordt 
zo snel mogelijk duaal aangeboden, in combinatie met een vorm van participatie. 
Vervolgens wordt gestaag naar een betaalde baan toegewerkt. Voorop staat dat 



 

vergunninghouders participeren en een plekje vinden in de gemeenschap. De nadruk ligt op 
preventie. Na afloop van de maatschappelijke begeleiding kunnen vergunninghouders, net 
als alle andere inwoners, gebruikmaken van het loket Wegwijzer. 

 Venlo 
Venlo heeft circa 101.000 inwoners en kende in 2018 een taakstelling van honderdveertig 
vergunninghouders. Stichting Wel.kom verzorgt de maatschappelijke begeleiding en 
hanteert een brede intake. Alle nieuwe vergunninghouders hebben een gesprek over de 
verschillende leefgebieden. Er wordt sterk ingezet op arbeidsparticipatie, waarvoor een 
businesscase is ontwikkeld. Het doel is om per jaar een op de drie vergunninghouders uit 
de uitkering te begeleiden. Hiervoor is een personele inzet van 4 fte met kleine caseload 
beschikbaar.  

 Venray 
Venray telt circa 42.000 inwoners en had in 2018 een taakstelling van 61 
vergunninghouders. Zij worden ondersteund door vrijwilligers van Stichting Welkom op 
Weg, die ook het participatieverklaringstraject verzorgen. Roc Gilde biedt informeel leren 
en er wordt samengewerkt met NLW Groep op het gebied van leerwerktrajecten.  

 

2. Kansrijke koppeling 

Het doel van kansrijke koppeling is vergunninghouders te koppelen aan die regio waar de 
kans op werk of opleiding het grootst is. Na inwilliging van het asielverzoek wordt er een 
huisvestingsgesprek gevoerd met de vergunninghouder waarin de aandacht onder meer 
uitgaat naar werkervaring, opleiding(en) en zijn of haar ambitie ten aanzien van werk in 
Nederland. Deze informatie wordt meegenomen in de koppeling van de vergunninghouder 
aan een arbeidsmarktregio. 

De koppeling aan de arbeidsmarktregio komt tot stand op basis van harde en zachte 
plaatsingscriteria. Harde plaatsingscriteria zijn: eerstegraads familie, sociaal-medisch 
advies en arbeidscontract of inschrijving bij een onderwijsinstelling. Vervolgens wordt naar 
de zachte plaatsingscriteria gekeken: de kans op onderwijs of werk en het sociaal netwerk.  

Het regionaal plaatsingsadvies komt tot stand op basis van arbeidsmarktgegevens van UWV 
en S-BB. Divosa faciliteert en ondersteunt het COA hierbij. In de praktijk blijkt de inbreng 
van gemeenten hierin klein; vooral COA is aan zet. Over het algemeen merken de 
gemeenten in Noord-Limburg weinig van kansrijke koppeling. 
 
Ondernomen acties 

• Inventarisatie van de stand van zaken rondom kansrijke koppeling per gemeente. 
• Terugkoppeling van de bevindingen naar Divosa. 

 
Aandachtspunten 
De kansrijke koppeling komt tot stand op basis van vrij algemene arbeidsmarktgegevens. 
Met specifieke wensen en behoeften van Noord-Limburgse werkgevers of aansluiting bij 
passende regionale en lokale werkgelegenheidsprojecten wordt geen rekening gehouden, 
terwijl hier de echte winst zit. Tenzij hiermee bij de kansrijke koppeling meer rekening 



 

wordt gehouden en vergunninghouders, op dat moment van het proces, een passend 
beroepsbeeld hebben (niet enkel op basis van wat bekend is uit hun land van herkomst), 
blijft de toegevoegde waarde van deze kansrijke koppeling voor gemeenten klein. 

 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

De Noord-Limburgse gemeenten starten met integratie en participatie vanaf het moment 
van huisvesting van de vergunninghouder. Aangezien het gros van de taakstelling bestaat 
uit na-reizigers die direct in de gemeente worden geplaatst en er in Noord-Limburg geen 
azc zit, bestaat er een drempel voor gemeenten om al activiteiten voor vergunninghouders 
te organiseren binnen de wachttijd in het azc. 

Een aantal gemeenten overweegt om de vergunninghouder (en zijn casemanager van het 
COA) na koppeling met een brief in te lichten over de manier waarop integratie en 
participatie in de gemeente zijn geregeld, om zo vroegtijdig de verwachtingen te managen 
en te zorgen dat de vergunninghouder weet waar hij of zij aan toe is. Ook kan de 
gemeente zo meer regie op de inburgering nemen. 
 
Ondernomen acties 

• Inventarisatie van de stand van zaken rondom Integratie en participatie vanaf dag 1 
per gemeente. 

• In oktober 2018 zijn, in samenwerking met de arbeidsmarktregio’s Zuid- en Midden-
Limburg en het COA, twee meet & greets georganiseerd; één voor 
beleidsmedewerkers en één voor consulenten/klantmanagers. Omdat in Noord-
Limburg een tijd geen regiocoördinator actief is geweest, was de opkomst vanuit de 
Noord-Limburgse gemeenten niet groot. De aanwezigen waren echter zeer te 
spreken over de bijeenkomsten en de mogelijkheid om informatie uit te wisselen 
met het COA. 

 
Aandachtspunten 
 

• Geef de voorinburgering een verplicht karakter en onderzoek hoe ook na-
reizigers deze kunnen volgen wanneer zij rechtstreeks in de gemeente zijn 
geplaatst. 

• Voor passende verwachtingen van de vergunninghouder en een vloeiende 
overgang naar het gemeentelijke traject van integratie en participatie zou het 
goed zijn als het COA vergunninghouders gerichter kan informeren over het 
beleid van de gemeente waar ze gehuisvest worden. 

• Het is zinvol om de mogelijkheid te onderzoeken om toetsing 
(gestandaardiseerd en gekwalificeerd) te laten plaatsvinden in het azc. 

• Stuur bij het koppelen van vergunninghouders aan gemeenten zoveel mogelijk 
op uitplaatsing in de omgeving van het azc. 
 
 
 
 



 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn 
 
De Noord-Limburgse gemeenten zien de meerwaarde van de ‘warme overdracht’ en een 
goed gevuld klantprofiel om te kunnen doorpakken op de activiteiten die bij het COA in 
gang zijn gezet. De contactpersonen voor het TVS zijn bekend.  
 
De informatie in het klantprofiel wordt niet als waardevol gezien. Gemeenten geven aan 
dat het klantprofiel niet gevuld is. Ook de warme overdracht wordt nog weinig actief 
ingezet. Het is onduidelijk wie wanneer moet bellen en het blijkt (van beide kanten) lastig 
om de juiste persoon aan de telefoon te krijgen. Mede hierdoor komt de informatie uit het 
klantprofiel – indien beschikbaar – en de warme overdracht over het algemeen niet verder 
dan de TVS-contactpersoon (doorgaans degene die belast is met de huisvesting van 
vergunninghouders in de betreffende gemeente).  
De gemeente en het COA hebben met name dan contact als er problemen worden verwacht 
bij de huisvesting, bijvoorbeeld vanwege gezondheid of gezinssituatie. De warme 
overdracht rondom werk, opleiding en ambitie is zeer beperkt. 
 
Ondernomen acties 
Om het gebruik van het klantprofiel te verbeteren en de inzet van de warme overdracht te 
vergroten zijn de volgende acties ondernomen: 
 

• Inventarisatie van de stand van zaken rondom de warme overdracht en doorlopende 
lijn per gemeente. 

• In verschillende gesprekken is erop gewezen dat het klantprofiel een levend 
document is en gedurende het verblijf van de vergunninghouder in het azc wordt 
aangevuld. 

• De consulenten, klantmanagers en beleidsmedewerkers zijn geïnformeerd over de 
inhoud van de voorinburgering, zodat ze de informatie die het COA deelt op waarde 
kunnen schatten. 

• Er zijn twee meet & greets georganiseerd tussen gemeenten en het COA voor de 
provincie Limburg; één voor beleidsmedewerkers en één voor consulten en 
klantmanagers, waarbij ze kennis konden maken met de casemanagers van COA. 

• De consulenten, klantmanagers en beleidsmedewerkers zijn uitgenodigd voor een 
rondleiding bij azc Overloon of Baexem om een betere indruk te krijgen van het 
werk van het COA. 

• Er is, in samenwerking met COA Diensten Unit Zuid en de regiocoördinatoren van 
Zuid-Nederland, een handboek warme overdracht ontwikkeld voor de samenwerking 
tussen het COA en gemeenten.  

 
Aandachtspunten 
 

• Voor een goede samenwerking en ‘warme overdracht’ is het van belang dat de 
gemeentelijke consulenten/klantmanagers de casemanagers van COA kennen en dat 
zij een idee hebben van elkaars werk. Het goed zou zijn om jaarlijks een meet & 
greet te organiseren voor consulenten/klantmanagers en COA-casemanagers, zodat 
het werkproces jaarlijks kan worden geëvalueerd en zij (hernieuwd) kennis kunnen 
maken. Dit biedt bovendien ruimte voor borging bij personele wisselingen. 

• Toets periodiek of de informatie in het klantprofiel en de warme overdracht 
aansluiten bij de informatiebehoefte van de gemeente. 



 

• Zet in het TVS zowel de contactgegevens van de COA-casemanager als van de 
consulent/klantmanager die betrokken is vanuit de gekoppelde gemeente om het 
hen makkelijker te maken om contact te leggen.  

• Formaliseer de samenwerking tussen het COA en de gemeenten en leg samen, bij 
voorkeur lokaal of regionaal, procedures vast. 
 

5. Integrale trajecten 
 
Alle gemeenten in Noord-Limburg zijn, in verschillende gradaties en op verschillende 
manieren, meer regie gaan pakken op de inburgering en het gehele traject van integratie 
en participatie van vergunninghouders. De nadruk ligt op het duaal maken en optimaliseren 
van het huidige aanbod. Voorbeelden zijn: 
 

• In Bergen wordt centraal vanuit het Taalhuis gewerkt aan integratie en participatie. 
Vanuit het Taalhuis worden vergunninghouders op alle leefgebieden begeleid, voor 
het grootste deel door samenwerkende vrijwilligersorganisaties. Al tijdens het 
participatieverklaringstraject komt het thema werk aan bod. Er worden re-
integratieconsulenten ingezet die de vergunninghouders goed kennen en de link 
kunnen leggen naar de lokale werkgevers. 

• In Beesel worden de vergunninghouders door één consulent begeleid. De focus ligt 
op maatwerk, waarbij de consulent integraal overzicht heeft over de activiteiten. 
Hierdoor is de afstemming tussen de verschillende leefgebieden en onderdelen van 
de integratie en participatie zo optimaal mogelijk. 

• Venlo geeft uitvoering aan een businesscase waarin een multidisciplinair team van 
consulenten zestig vergunninghouders naar werk leidt. Binnen dit traject heeft 
nazorg een prominente plaats. Daarnaast heeft Venlo een accountmanager bij het 
WSP die zich specifiek met deze doelgroep bezighoudt.  

• Peel en Maas voert een pilot uit rondom het Leerwerkhuis waarin de lokale 
verankering van de vergunninghouders centraal staat. Deze pilot richt zich op 
meerdere leefgebieden en wordt duaal vormgegeven.  

• Horst aan de Maas heeft een voortraject van vier dagdelen per week vóór de start 
van de inburgering. Hiertoe behoren een uitgebreid participatieverklaringstraject 
en taallessen.  

• Gennep start met een werktaalcoach die vergunninghouders op de werkvloer 
ondersteunt.  

 
Werk 
Op het gebied van werk zijn er meerdere projecten van start gegaan, onder meer in de 
maakindustrie (MGG), schoonmaak (CenterParcs) en logistiek (UPS). Gemeenten, WSP, 
opleiders en uitzendbureaus werken hierin samen. 

 Ontdek het ongekend talent van vergunninghouders 
Donderdag 13 december 2018 heeft WSP Noord-Limburg de ondernemersbijeenkomst 
‘Ontdek het ongekend talent van vergunninghouders’ georganiseerd. Tijdens de 
bijeenkomst, compleet verzorgd door de vergunninghouders zelf, konden ondernemers op 
‘reis’ langs verschillende branches; horeca, bouw, productie, logistiek, agrarisch, zorg en 
onderwijs. Ondertussen maakten zij kennis met de vergunninghouders die zich per 
branchegebied presenteerden. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke eerste contacten 
gelegd, waarna de vergunninghouders samen met hun coach aan de slag zijn gegaan om 
daadwerkelijk een baan te vinden. 

https://www.staatsexamensnt2.nl/nieuws/20181205/werkgevers-en-gemeenten-begeleiden
https://www.venloonline.nl/nieuws/2018-12-14/ondernemers-ontdekken-ongekend-talent-van-statushouders


 

 
Opleiding 
Het aanbod van geïntegreerde trajecten (inburgering gecombineerd met vakopleiding) is in 
Noord-Limburg beperkt. Roc Gilde heeft de inburgering geïntegreerd met een BBL-
opleiding binnen Entree, waarvan verschillende gemeenten in de regio gebruikmaken. De 
dienstverlening van UAF wordt ingezet als daaraan op individueel niveau behoefte is. 
Omdat het aantal hogeropgeleide vergunninghouders in Noord-Limburg niet groot is, is hier 
door de gemeenten geen beleid voor ontwikkeld. 
 
 Scholingsvouchers 

In Noord-Limburg gaan de meeste vergunninghouders die gaan studeren naar een Entree- 
of mbo 2-opleiding. In de praktijk krijgen zij nogal eens te maken met financiële 
problemen doordat met de overgang van uitkering naar studiefinanciering hun inkomen 
vermindert. Momenteel wordt er regionaal een aanvraag opgesteld voor projectmatige 
scholingsvouchers voor vergunninghouders. Deze aanvraag wordt ingediend bij Provincie 
Limburg. De projectmatige scholingsvoucher (maximaal 1.500 euro, inzetbaar op basis van 
maatwerk) is bedoeld om deze jongeren een vliegende start te geven door (een deel van) 
de opleidingskosten of studiematerialen te betalen. Een vergunninghouder kan eenmalig 
gebruikmaken van een scholingsvoucher. 
 
Naast deze financiële steun wordt nazorg geleverd in een serie workshops die inzicht geven 
in de regels voor studiefinanciering en het leren omgaan met de nieuwe financiële situatie. 
Daarnaast gaat aandacht uit naar het zoeken, vinden en krijgen van een bijbaan, zodat de 
vergunninghouders financieel zelfstandig worden. 
 
Ondernomen acties 
 

• De regiocoördinator heeft bij de gemeenten informatie opgehaald over vier 
onderwerpen binnen het project Screening en matching.  

• De behoeften en problemen die spelen binnen de regio rondom de integratie en 
participatie van vergunninghouders zijn geïnventariseerd. 

• Er wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van projectmatige scholingsvouchers. 
• Er is verbinding gelegd naar het leerwerkloket om de mogelijkheden van duale 

trajecten voor vergunninghouders gezamenlijk te onderzoeken. 
 
Aandachtspunten 
 

• Het WSP en de verschillende gemeenten zetten actief in op de toeleiding naar werk 
van vergunninghouders. Nazorg is hierbij erg belangrijk; hier wordt regionaal 
aandacht aan besteed. Het is aan te bevelen ook aandacht te laten uitgaan naar de 
veranderende financiële situatie van vergunninghouders als zij gaan werken. Dit om 
te voorkomen dat zij, bijvoorbeeld door structureel overwerk, in de problemen 
komen met toeslagen. 

• Het zou mooi zijn als het aanbod van geïntegreerde trajecten binnen het mbo voor 
vergunninghouders wordt uitgebreid. Zeker nu er een onderwijsroute komt in het 
nieuwe inburgeringsstelsel. Het is verstandig om hier ook het Leerwerkloket en WSP 
bij te betrekken. 
 



 

6. Overige zaken 
Naast de vier onderwerpen die belegd zijn binnen het project Screening & matching 
vergunninghouders is er aandacht besteed aan een aantal overkoepelende thema’s.  
 
Draagvlak, informeren en verbinden 
Alle gemeenten in Noord-Limburg zijn actief bezig met de integratie en participatie van 
vergunninghouders. Regionaal wordt nog niet veel samengewerkt. Door visie, werkwijzen 
en kennis regionaal met elkaar te delen en/of te ontwikkelen kunnen gemeenten hun 
slagvaardigheid en efficiency vergroten bij de integratie en participatie van 
vergunninghouders.  
 
Regionaal is hier een aanzet voor gegeven met een overleg tussen de beleidsmedewerkers 
van de zeven gemeenten die zich bezighouden met het dossier vergunninghouders. 
Daarnaast heeft de regiocoördinator een tweewekelijkse nieuwsbrief verzonden om 
relevante kennis en ontwikkelingen regionaal te delen. 
Op provinciaal niveau is toenadering gezocht tot het Top Team Integratie Vluchtelingen 
Limburg en de provinciale regietafel vergunninghouders. De drie regiocoördinatoren 
(Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) brengen bij de provinciale regietafel vergunninghouders 
in wat de knelpunten zijn, zodat die ook provinciaal geagendeerd kunnen worden. 
Het Top Team Integratie Vluchtelingen Limburg gaat aan de slag om de integratie van 
nieuwe vergunninghouders in Limburg een impuls te geven. Binnen het team zijn diverse 
disciplines vertegenwoordigd door mensen op sleutelposities binnen hun bedrijf of 
organisatie. Gezamenlijk worden concrete voorstellen gedaan om vluchtelingen te helpen 
bij een succesvolle, soms tijdelijke, toekomst in Nederland. 
 
Borging en vervolg 
Borging is een aandachtspunt. Over het algemeen zijn procedures en werkwijzen 
gemeentelijk wel geborgd, maar is dit regionaal minder het geval. Het bestuurlijk 
beleggen van het onderwerp vergunninghouders zou bevorderend werken voor de regionale 
borging en een goede (regionale) voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. De 
beleidsmedewerkers van de zeven gemeenten die zich bezighouden met het dossier 
vergunninghouders zijn een overleg gestart. 
 
Onder de noemer Regionale denktank inburgering & participatie is in twee sessies aandacht 
besteed aan de regionale samenwerking binnen de nieuwe wet inburgering. Momenteel 
verkent deze denktank de mogelijke samenwerking en gewenste invulling van de 
verschillende onderdelen binnen de nieuwe wet inburgering. Begin 2019 volgt er op basis 
hiervan een advies om hier regionaal een bestuurlijke opdracht onder te leggen. Voor een 
voorspoedige implementatie van de nieuwe Wet inburgering en goede regionale 
samenwerking is het aan te bevelen om een structureel overleg op beleidsniveau in te 
voeren. 
 
Naast deze regionale voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering heeft er 11 december 
een overleg plaatsgevonden (op beleidsniveau) tussen de grote gemeenten in Limburg. Hier 
is uitgewisseld hoe de verschillende gemeenten zich voorbereiden. Begin 2019 volgt een 
werkbijeenkomst waarbij de implicaties van de nieuwe Wet inburgering verder worden 
uitgediept. 
Vanuit centrumgemeente Venlo zijn, vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering, een 
aantal sessies georganiseerd met de taalaanbieders waarin zij gevraagd zijn om tot een 
visie te komen op de nieuwe invulling van de inburgering. 
 



 

Cijfers en monitoring 
We weten dat vergunninghouders een steeds groter deel uitmaken van de 
uitkeringsgerechtigden van de Participatiewet. Om de effectiviteit van interventies te 
beoordelen en te vergelijken met andere gemeenten, is het waardevol om goed inzicht te 
hebben in aantallen en andere belangrijke data (denk aan het aantal 
inburgeringsplichtigen, uitstroom Participatiewet en inzet van opleidingstrajecten). Het 
boven water krijgen van gegevens blijkt echter niet eenvoudig. 
 
Een aantal Noord-Limburgse gemeenten maakt gebruik van de arrangementenmonitor. 
Deze monitor kan worden ingezet om (geanonimiseerd) de benodigde data te verkrijgen. 
Het gebruik van deze arrangementenmonitor staat momenteel op een laag pitje. Het is aan 
te bevelen om deze monitor nieuw leven in te blazen, zodat de (schaarse) middelen zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. 
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