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Schets van de regio 

Praktijkervaring en beleidsonderzoek laten zien dat vergunninghouders beter en sneller 
integreren als hun inburgering en participatie integraal wordt opgepakt. In 2016 zijn de eerste 
stappen genomen op weg naar integratie en participatie van vergunninghouders vanaf dag één. In 
de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant (NOB) hanteren de betrokken gemeenten en partners 
daartoe een erg actieve, veelal praktische en goeddeels integrale aanpak. Steeds meer en steeds 
sneller lukt dat via (betaald) werk; screening en matching heeft zich ook in de arbeidsregio NOB 
goed ontwikkeld. Op naar de volgende uitdaging: nog meer vergunninghouders duurzaam aan het 
werk. En: werk maken van de Veranderopgave Inburgering. Inburgering als middel.  

  

 

 

 

 

 

‘Verse’ mensen, met veel potentieel, maar eerst investeren 

 

1. Kansrijke koppelingen  

Stand van zaken                  
Er is in de regio fors ingezet op de kansrijke koppeling. Dankzij de economische groei is er in 
vrijwel elke arbeidsmarktregio in Nederland enorm veel werkgelegenheid. Arbeidsmarktregio NOB 
had en heeft relatief veel werk in de food en agrarische sector, hoewel de agrarische sector 
momenteel stabiliseert. Afbeelding 1 toont de arbeidsmarktinformatie voor de regio NOB op basis 
van de arbeidsmarktprognose 2018-2019 van UWV. 



                                                                                                                   

                            

 

 

Om de kansen bij koppelingen te bevorderen, is er periodiek overleg met het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). Samen met de regio’s Zuidoost-Brabant en Helmond-Peel is een meet 
& greet georganiseerd voor medewerkers van gemeenten en het COA. Samen met de 
regiocoördinatoren (Zuid) heeft het COA een handboek opgesteld voor de overdracht van het 
klantdossier met als doel: het versnellen van de participatie. 

Bij verschillende gemeenten in NOB bleven in 2018 de koppelingen uit en werd de taakstelling 
niet behaald. Er heeft een gecoördineerde actie plaatsgevonden in de vorm van een gezamenlijke 
brief aan de staatssecretaris en provincie. Het ministerie heeft gereageerd dat de taakstellingen 
niet worden aangepast. Dit knelpunt is momenteel onderwerp van gesprek tussen provincies en 
het COA.  
 

Aandachtspunten  

• Verloop van de koppelingen periodiek met regiocoördinator en gemeenten communiceren 
en indien nodig voortijdig actie ondernemen richting betrokken partijen. Van reageren 
naar anticiperen. 



                                                                                                                   

                            

• De vergunninghouder al voorafgaand aan de huisvesting/plaatsing informeren over de 
Participatiewet. Inclusief informatie over het netwerk. 

• Bij de koppeling al zorgen voor duidelijk verwachtingenmanagement. Wat kan de 
vergunninghouder verwachten in de betreffende gemeente? Dit vereist communicatie 
(gemeente en COA). 

• ‘Oudkomers’ inschakelen die voor ‘een brug’ met nieuwkomers kunnen zorgen in de 
communicatie. 

• Uitleg over de wetten (rechten en plichten) in het Nederlands én de eigen taal. Actie 
regio: voorbeelden met elkaar delen. 
 
 

2. Integratie en participatie vanaf dag 1 

Stand van zaken                 
Na de grotere instroom zijn er inhaalslagen gemaakt. De zestien gemeenten in NOB ondernemen 
inmiddels vrijwel altijd snel en gericht actie. Gebleken is dat vergunninghouders vaak pas vanaf 
de huisvesting focus hebben op integratie en participatie; dan breekt er een volgende fase aan. 
Natuurlijk mag het inburgerproces na plaatsing niet stil te komen liggen.  

Visie               
Een gefaseerde en gedoseerde aanpak is belangrijk, waarbij de doorlopende lijn niet onderbroken 
wordt, acties worden gepland en ritme wordt opgebouwd. Ook hier geldt: maatwerk bieden. De 
regio onderschrijft het belang van persoonlijke aandacht (‘ken je mensen’), actie en 
enthousiasme, vertrouwen en gecoördineerde ondersteuning. Er zijn verschillende doelgerichte 
en persoonlijke aanpakken in NOB, zoals Bossche sferen in ’s-Hertogenbosch: met de hele stad 
aan de slag, zodat vergunninghouders een plek kunnen veroveren. Van vele eilandjes naar een 
gemeenschappelijke aanpak. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil hierin in 2019 verdere stappen 
ondernemen.   

Andere (kleinere) gemeenten hebben vaak een dedicated team klaar staan voor opvang en om de 
integratie en participatie op te starten, vaak in goede samenwerking met VluchtelingenWerk of 
sociale organisaties als Sociom (in het Land van Cuijk). Dit gebeurt gecoördineerd, met 
verschillende partijen en afhankelijk van hoe groot de gemeente is tijdens (lokale) 
bijeenkomsten. Deze worden vaak gebruikt voor het ondertekenen van de Participatieverklaring.  

 

3. Warme overdracht en doorlopende lijn  
 

Stand van zaken 
De relevantie van een ruim ingevuld klantprofiel (in TVS) wordt als wisselend ervaren. Veelal 
willen de gemeenten in NOB de benodigde informatie over de vergunninghouders zelf vergaren 

https://www.youtube.com/watch?v=KMh2flhpUuI


                                                                                                                   

                            

aan de hand van een eigen, vaak brede intake. Ze vinden ook dat het moment van de uitvraag en 
de omstandigheden de bruikbaarheid van de informatie voor het vervolg beïnvloeden. 

Bij de intakes worden screenings- en diagnoseinstrumenten gebruikt, bijvoorbeeld die van 
CompetenSYS en Szeebra (Matchcare). Gemeenten willen voor iedere inburgeraar een ‘brede 
intake’ afnemen die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. Daarbij gaat het 
onder meer om informatie of iemand analfabeet is, welke opleidingen zijn gevolgd, praktische 
competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie/interesses, mate 
van zelfredzaamheid en informatie die effect kunnen hebben op het inburgeringstraject zoals het 
sociale netwerk en de fysieke en mentale gezondheid. Ook in NOB is het aspect gezondheid bij de 
intake de afgelopen jaren onderbelicht gebleven. Dit is een absoluut verbeterpunt. 

Visie                 
Gemeenten in NOB proberen nu al zoveel mogelijk de regie te pakken. Bekend is dat we nu in een 
lastige fase zitten omdat de regie nog niet volledig kan worden gepakt. Het advies is om niet af te 
wachten, maar nu al te beïnvloeden, sturen, verwijzen en volgen. 
 
Eerst cultuur en taal                   
In NOB worden het belang van de componenten cultuur en taal in het traject onderkend. Er wordt 
fors geïnvesteerd op het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Zo veel als in de huidige 
situatie mogelijk is, wordt regie gevoerd op inburgering en de begeleiding naar passende 
taalaanbieders — grote en kleine partijen, goed verdeeld over de regio (en soms in aanpalende 
gebieden), variërend van de roc’s (zoals Koning Willem I en de Leijgraaf) tot partijen als Sagènn 
Den Bosch en Kusters Venray. Het beheersen van de Nederlandse taal is cruciaal voor integratie 
en participatie en de aanbeveling om vergunninghouders zo snel mogelijk te laten starten met 
taalonderwijs is inmiddels breed gedeeld. Voor de hoger opgeleide vergunninghouders blijkt het 
effect van taalonderwijs het grootst. In NOB zijn taallessen op verschillende niveaus beschikbaar. 
Er wordt in de regio opgemerkt dat er nog kansen zijn om taalontwikkeling sneller en innovatiever 
te laten verlopen. 

Er is vooralsnog weinig behoefte om gezamenlijk te gaan aanbesteden. De nieuwe wetgeving en 
veranderingen in volume kunnen leiden tot andere keuzes. Laatste ontwikkeling is dat sommige 
taalscholen in het land zich terugtrekken, waardoor er mogelijk extra redenen ontstaan om 
(gezamenlijk) voor sterke partijen te kiezen. Per 1 februari 2019 is er overigens een 
standaardcontract beschikbaar.  

Aanbevelingen 

• Voorafgaand aan de huisvesting (bij de koppeling) investeren in overdracht op maat. 
Daarbij telefonisch contact en TVS inzetten.  

• Bij de brede intake vast en gestructureerd aandacht schenken aan gezondheid. Hierbij 
vanzelfsprekend rekeninghouden met de AVG. 

• Sleutelfiguren werven en inzetten in de regio.  



                                                                                                                   

                            

• Start alvast met een brede én verlengde intake op alle leefgebieden en maak sámen met 
de vergunninghouder één maatwerkplan/PIP voor integratie en participatie. Een moment 
van toetsing levert veelal geen volledig beeld van de ambities, leerbaarheid en 
zelfredzaamheid. 

• Zorg voor goed en duidelijk verwachtingenmanagement.  
• Zorg dat dit plan intern over alle domeinen en extern bij alle ketenpartners bekend is, 

zodat zij weten welke rol zij hebben en ieder aan hetzelfde participatiedoel werkt. 
• Meer mét de vergunninghouders praten dan over de vergunninghouders, bijvoorbeeld door 

toepassing van de principes van de ‘klantreismethodiek’. 
• Nu al aansluiten en ontwikkelen van de toekomstige leerroutes, voorsorteren op de 

Inburgeringswet. 
• Taalaanbieders bewegen tot meer flexibiliteit, zodat zij de dagdelen taalonderwijs en 

werk kunnen combineren. Actie: regiocoördinator activeert voornaamste aanbieders. 
 
  

4. Integrale trajecten 

Stand van zaken                   
In NOB zijn aanpakken en samenwerkingen ontwikkeld en is een infrastructuur tot stand gekomen 
die maatwerk mogelijk maken. Dit leidt tot bovengemiddelde duurzame inpassingen op de 
arbeidsmarkt met een uitstroom naar werk die varieert tussen de 18 en soms 46 procent! Het 
geven van exacte uitstroomcijfers is ook in NOB voor de meeste gemeenten moeilijk. Enerzijds 
registreren niet alle gemeenten specifiek voor vergunninghouders, anderzijds zijn er verschillende 
vormen van uitstroom. In veel plaatsen wordt een vraaggerichte aanpak toegepast en maatwerk 
geboden. Wat wil en kan een vergunninghouder?  

Visie 
De samenwerking, acties en oplossingen in de arbeidsmarktregio NOB onderscheiden zich van die 
in veel andere arbeidsmarktregio’s. Er liggen kansen om deze samenwerking en de bestaande 
infrastructuur, zeker in dit economische tij, nog beter te benutten. Tijdens de Experttafels, 
bijeenkomsten in het land en gesprekken met de afzonderlijke gemeenten werd vaak benadrukt: 
‘in actie komen’, ‘meer doen, minder praten’, ‘persoonlijke aanpak’ en ‘focus op werk’.  

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft met voornamelijk de gemeente                      
’s-Hertogenbosch onderzoek verricht in de regio en een rapport opgesteld waarin de werkzame 
factoren en enkele veelbelovende aanpakken (waaronder die van Boxmeer) voor de bevordering 
van de arbeidsparticipatie van nieuwe vergunninghouders worden beschreven. Het rapport is te 
lezen: www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-arbeidsparticipatie-van-
statushouders 

 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Wat-werkt-bij-de-bevordering-van-https:/www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-arbeidsparticipatie-van-statushouders
http://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-arbeidsparticipatie-van-statushouders
http://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-bevorderen-van-arbeidsparticipatie-van-statushouders


                                                                                                                   

                            

 

 

  
Werkgevers centraal 

Werkgevers zijn van grote betekenis bij de succesvolle participatie van vergunninghouders. Vanuit 
het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP NOB) is een omvangrijk netwerk van 
werkgevers opgebouwd. De accountmanagers van het WSP richten zich op de brede doelgroep 
werkzoekenden; vergunninghouders maken hiervan onderdeel uit. De groep wordt inmiddels 
actief meegenomen richting werkgevers. De accountmanagers hebben hiertoe onder andere 
tijdens workshops specifieke kennis opgedaan. Om ook de werkgevers een goed beeld te geven 
van de vergunninghouders hebben de accountmanagers in de afgelopen periode individuele 
gesprekken gevoerd met werkgevers. Verder zijn er bijeenkomsten voor hen georganiseerd en is 
de website van WSP NOB uitgerust met een projectpagina vergunninghouders: 
wspnoordoostbrabant.nl/vergunninghouders/ 

 
Matching 
De ‘matchingsite’ Talent uit Noordoost-Brabant is een sterk middel om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen. Het is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, UWV en de bedrijven WeenerXL, 
WSD en IBN. Talent uit Noordoost Brabant brengt werkgevers snel én kosteloos in contact met 
potentiële werknemers uit de brede doelgroep, waaronder vergunninghouders. Zij stellen zich op 
de site voor in een eigentijds video-cv waarmee zij zich beter en completer kunnen presenteren 
op de arbeidsmarkt. Zie voor een voorbeeld: 
www.talentuitnoordoostbrabant.nl/talenten/381/helpende-ouderenzorg  
 

De belangrijkste aanbevelingen uit de KIS 
publicatie: 

• Combineer taalonderwijs met het opdoen 
van werkervaring.   

• Kies duale trajecten met een combinatie 
van werken en leren. 

• Vergroot het sociale netwerk door 
bijvoorbeeld een mentor of maatje in te 
zetten. 

• Zorg voor maatwerk per individu, daarbij 
rekening houdend met persoonlijke 
omstandigheden. 

• Zorg voor een bemiddelaar tussen 
werkgever en werkzoekende. 

• Kijk ook naar alternatieve 
arbeidsparticipatie zoals gesubsidieerde 
banen of vrijwilligerswerk. 

https://wspnoordoostbrabant.nl/vergunninghouders/
http://www.talentuitnoordoostbrabant.nl/talenten/381/helpende-ouderenzorg


                                                                                                                   

                            

Scholings- en/of sectorale trajecten            
Waar mogelijk worden de reguliere opleidingstrajecten en financieringen ingezet. In NOB zijn ook 
verschillende sectorale trajecten opgezet. Hierin nemen onder andere de zogenaamde 
Kweekvijvers een belangrijke plaats in. De aanpak in het kort:  
 

• Screening door contactpersonen van de gemeenten - docenten inburgering roc en 
Vluchtelingenwerk 

• Workshop-Intake-test leerbaarheid   
• Voortraject vaktaal-praktijklessen naast inburgering (drie maanden) 
• Certificaten vaktaal – MPT – EPT - heftruck-reachtruck - RAS Schoonmaak - VCA 
• Proefplaatsing van twee tot drie maanden   
• Eén jaar betaalde leerwerkplek BBL Entree of direct werk. Trajecten in onder meer de 

richtingen: logistiek, bouw, infra, installatie, zorg en taxichauffeur 

Leren(d) werken                
Met praktijkverklaringen, certificaten en diploma’s hebben vergunninghouders meer kansen op 
een duurzame baan. Er wordt fors ingezet op een breed aanbod voor vergunninghouders in de 
keten in NOB, óók voor degenen die leer- en taalproblemen hebben. Er zijn dus al mogelijkheden 
gecreëerd om de toekomstige Z-routes vorm te geven. Voor hen worden kansen vergroot door de 
scholingsgraad te verhogen via Leren(d) Werken.  
 
Pre-bachelor en Entree voor vergunninghouders              
Meerdere gemeenten zetten voor jonge vergunninghouders (van 18 tot 27 jaar) actief in op 
scholing. Hoger opgeleiden krijgen kansen zich met een pre-bachelor voor te bereiden op hbo- of 
universitaire studie. Voor middelbaar opgeleiden vergunninghouders is in samenwerking met ROC 
Koning Willem I College een Entree-jaar opgestart. 
 
Bouwen op successen  
In bijeenkomsten met professionals van gemeenten en andere stakeholders worden de laatste 
ontwikkelingen en successen gedeeld. Dit onderlinge contact stimuleert en draagt bij aan 
overzicht en verbinding, afstemming en verbetering van de aanpakken. Deze lijn is ingezet door 
de vorige regiocoördinatoren. Er zijn vier Experttafels gestart waaronder de Experttafel Werk en 
Ondernemerschap. Door een combinatie van factoren bleef de deelname aan de verschillende 
Experttafels beperkt. In de afgelopen maanden is de behoefte bij de afzonderlijke gemeenten 
gepeild over de voortzetting. Unaniem lieten zij weten dat er behoefte en noodzaak is, maar wel 
in een andere vorm en structuur.  

Om voort te bouwen op de successen en de mindset van werkgevers positief te blijven 
beïnvloeden is het van belang om ook bij werkgeversbijeenkomsten te presenteren (bijvoorbeeld 
bij Aantwerk en Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant).  



                                                                                                                   

                            

Aanbevelingen                  
De kansen en verbeterpunten die in NOB keren regelmatig genoemd worden: 

• Te weinig focus op vrouwen. De focus voor participatie ligt veelal op de man, maar de 
relatief grote groep nareizigers bestaat voornamelijk uit vrouwen. 

• In NOB vindt er volop actie plaats en zijn er talrijke initiatieven en mogelijkheden op 
maat. Een veelgehoord geluid is dat het brede aanbod steeds moeilijker te overzien is. Het 
wordt ondoorzichtiger en ingewikkelder, wat mogelijk drempelverhogend werkt en effect 
heeft op de kwaliteit. Dit verdient extra afstemming en communicatie. 

• De uitstroom en uitstroomfactoren worden nog weinig geregistreerd en geanalyseerd. 
Resultaten visueel maken en hierop sturen.  

• De snelste weg naar werk is niet altijd de meest duurzame weg. Bied vergunninghouders, 
als dat realistisch is, kansen om zoveel mogelijk eerder opgedane werkervaring ook in 
Nederland te gebruiken. Dat vraagt om een investering op korte termijn, maar betekent 
op langere termijn een lagere afhankelijkheid van uitkering en een hogere 'return on 
investment'. 

• Om de duurzaamheid te bevorderen is het aan te raden niet altijd meteen na plaatsing te 
stoppen, maar nazorg te verlenen en zowel de vergunninghouder als de werkgever de 
gelegenheid te bieden om terug te vallen op hulp. Maak ook een loopbaanplan voor de 
lange termijn.  

• Meer bouwen op de successen en goede voorbeelden. Dit blijft nog achter. Deel deze 
regionaal via updates/nieuwsbrieven, de website (WSP NOB) en tijdens bijeenkomsten 
(betrokken professionals, vergunninghouders en werkgevers). 

• Zowel bij nieuwe als bestaande plaatsingen extra investeren in en aandacht verlenen aan 
vrouwen.  

• Gezamenlijk, in de regio, voor volume (voldoende deelnemers) zorgen, zodat er kan 
worden geïnvesteerd in scholings- en werktrajecten, zodat deze blijven bestaan en zodat 
de inpassingsmogelijkheden in de kansrijke sectoren kunnen worden benut. 
 
 

6. Overige 
Gemeenten hebben een inhaalslag gemaakt en samen met partijen voor een sterke, professionele 
en bezielende basis gezorgd om vergunninghouders te laten integreren en participeren. Dit is het 
fundament waarop verder kan worden gebouwd.  
De gemeenten in NOB laten de nodige verschillen zien, onder meer vanwege geografische en 
kwantitatieve factoren. Er wordt gestreefd naar meer uniformiteit en kwaliteitsverbetering, maar 
het doel is daarbij niet om tot gelijke aanpakken te komen.  
Oudkomers en sleutelfiguren inschakelen om een brug te slaan in het gesprek met de 
vergunninghouder wordt belangrijk en zinvol geacht. 
 



                                                                                                                   

                            

Gezondheid                                                                                                  
Gezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang om eventuele gezondheidsrisico‘s op 
de korte en de langere termijn te verkleinen. Kansen om duurzaam te integreren en aan het werk 
te gaan worden hiermee vergroot.  

 

 
 

In de tweede helft van 2018 zijn zogenaamde Experttafels georganiseerd. Voor de Experttafel 
Welzijn heeft Mirjanne Kessels (regiocoördinator Zuidwest VNG, ondersteuningsprogramma 
Gezondheid Vergunninghouders) een presentatie verzorgd. De belangrijkste punten: 

 
 De bestaande infrastructuur, o.a. scholings-, sectorale trajecten en Talent uit NOB, beter 

benutten, in kaart brengen, bekender maken en samen voor volume zorgen. 
 Investeren in aanbodversterkende verlengde maatwerktrajecten. Met 

(praktijk)kwalificeringen en loopbaanplannen gericht op duurzame uitstroom. 
 Extra investeren in de toekomstige Z-routes en voor een keten zorgen, gericht op 

ontwikkeling en zo veel mogelijk doorstroom. 
 Luisteren naar werkgevers, goede voorbeelden en de gunstige plaatsingscondities delen 

tijdens de individuele gesprekken en bijeenkomsten. Werkgevers centraal stellen en 
service verlenen. 

 Gezamenlijk tot een scholingsaanbod komen voor o.a. regisseurs/specialisten, zodat zij 
zich verder kunnen specialiseren en kunnen voorbereiden op de toekomst. 

     

 


