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1. Schets van de regio 

De Regio Rijk van Nijmegen is een samenwerkingsverband van zeven grote, 
middelgrote en kleinere gemeenten: Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, 
Heumen, Druten, Mook en Middelaar en Wijchen. De regio kenmerkt zich door 
de hechte samenwerking in het sociaal, fysiek en economisch domein en in de 
ondersteunende diensten.  

De arbeidsmarktregio heeft een gezamenlijk werkbedrijf (WerkBedrijf Rijk 
van Nijmegen, WBRN). De gemeenten hebben ieder een eigen afdeling 
Inkomen. 

Sinds 2017 wordt gewerkt met een dedicated team voor vergunninghouders. 
Dit team bestaat uit drie consulenten die zijn belast met de intake en de 
diagnose, vijf consulenten die de bedrijfsdienstverlening voor hun rekening 
nemen, één projectleider en een teammanager. Al deze medewerkers hebben 
affiniteit met en ervaring in het werken met deze doelgroep.  

 

2. Kansrijke koppeling 

De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen behalen bijna allemaal hun 
taakstelling voor het vestigen van vergunninghouders. De nieuwe instroom 
bestaat vooral uit gezinshereniging, waarmee de doelgroep is gewijzigd. Er is 
veel zorg voor de nareizigers, zodat ook zij de kortste weg naar de 
arbeidsmarkt vinden of een studie kunnen volgen. 

De kansrijke koppeling blijkt minder succesvol. In 2017 zijn met name 
tandartsen en apothekers gevestigd in Nijmegen, omdat de universiteit de 
voor hen noodzakelijk opleidingen aanbiedt. In de meeste gevallen bleek het 
niveau van de vergunninghouders echter onvoldoende om te kunnen 
instromen. Deze mismatch en het feit dat deze mensen in lagere opleidings- 
en inburgeringsklassen op het roc terechtkwamen, leidde tot teleurstelling. 

 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

In 2017 en 2018 hebben de klantmanagers van alle zeven gemeenten en het 
WBRN een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond bij een van de 
azc’s over de programma’s die het COA aanbiedt. De medewerkers hebben 
met elkaar kennisgemaakt, wat het makkelijker maakt contact te leggen, 
bijvoorbeeld tussen de klantmanagers van het werkbedrijf en de 
casemanagers van het azc voor het regelen van snuffelstages.  

 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn 

Mede dankzij de azc’s in Nijmegen is er een goede relatie tussen het COA en 
de gemeenten in de regio. De regievoerder heeft regelmatig deelgenomen 



aan de regionale overleggen om de koppelingen met elkaar te bespreken. 

Helaas is er door twee azc’s slechts minimaal aan de regiogemeenten 
gekoppeld; integratie en participatie konden daardoor niet vanuit het azc 
worden gestart. Een van deze azc’s is in contact gebracht met de 
regiocoördinator in de provincie Zeeland, omdat daarmee de meeste 
koppelingen zijn gemaakt. 

In november is met medewerking van de COA-participatiecoach een extra 
bijeenkomst georganiseerd voor de klantmanagers, participatiecoaches van 
de gemeenten en het werkbedrijf en de COA-casemanagers. Zij kregen daar 
een toelichting op de werkwijze van en klantprofielen in het TVS. Dit heeft 
geresulteerd in meer persoonlijke contacten en kortere lijnen.  

 

5. Integrale projecten 

Inzet WerkBedrijf 2018 - vergunninghouders in Rijk van Nijmegen  
Al voordat de vergunninghouders door de gemeente zijn aangemeld bij 
het werkbedrijf maken ze kennis met het werkbedrijf: 
 

• tijdens het participatieverklaringstraject: voorlichting over wat 
het werkbedrijf voor de vergunninghouders kan betekenen en 
welke rechten en plichten dit voor hen met zich meebrengt; 

• tijdens de ONA-module in het inburgeringstraject: de 
inburgeringsscholen komen met hun cursisten een middag langs 
bij het werkbedrijf. De cursisten krijgen dan onder andere een 
workshop do’s & don ‘ts bij solliciteren, een 
kennismakingsgesprek met een bedrijfsdienstverlener en een cv-
check. 
 

Assessment in eigen taal 
Vergunninghouders beginnen met een digitaal assessment in de eigen taal. 
Dit geeft een beeld van hun opleiding, werkervaring, beheersing van het 
Nederlands en Engels, competenties en gezondheid. De uitkomsten worden 
gebruikt bij het individuele intakegesprek dat de basis vormt voor een 
gericht traject. 

 

Voorschakeltrajecten 
Naast individuele coachingsgesprekken met een consulent kan het werkbedrijf 
meerdere instrumenten inzetten als voorschakeltraject voor de toeleiding naar 
werk: 
 

• Oriëntatietrajecten: vergunninghouders draaien (eventueel parallel 
aan hun inburgering) drie maanden mee in een aantal branches om te 
kijken wat het beste bij hen past. Dit bevordert ook de 
taalontwikkeling 

• Taalstages: maximaal drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging), 



bij voorkeur parallel aan de inburgering 
• Training oriënteren op werk in Nederland 
• Workshops do’s & don ‘ts bij een sollicitatiegesprek en op de werkplek 
• Sollicitatietraining 
• Taalverhoging via WEB-middelen bij het roc of bij STEP 

 
Opleiding 
Voor vergunninghouders die nog geen startkwalificatie hebben, wordt 
onderzocht of ze een opleiding kunnen volgen. Het werkbedrijf helpt in dat 
geval met het maken van een studiekeuze, inschrijving voor de opleiding en de 
aanvraag van studiefinanciering. Daarnaast kunnen de vergunninghouders een 
budgettraining volgen en ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een 
bijbaan. Het werkbedrijf heeft ook korte lijnen en een convenant met het UAF 
om hogeropgeleide vergunninghouders te ondersteunen bij het afronden van 
hun studie. 
 
Ontmoetingen met werkgevers 
Het werkbedrijf heeft in mei samen met de regiocoördinator van Divosa en 
de Provincie een Kennistafel georganiseerd voor werkgevers om kennis uit te 
wisselen over werken met vergunninghouders. Het was een succesvolle dag 
die in december 2018 een vervolg heeft gekregen, maar dan specifiek voor 
de zorg.  
 

Het werkbedrijf vindt het belangrijk dat vergunninghouders kennismaken met 
de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers en organiseert daarom 
ontmoetingen met ondernemers, zoals meet & eat-bijeenkomsten waar 
vergunninghouders en potentiële werkgevers samen koken en eten. Naast het 
sociale aspect helpt dit bij het maken van mooie matches.  
 
Activiteiten werkbedrijf 
 

• Filmpjes en flyers in het Tigrinya, Arabisch en Engels met informatie 
over het WBRN en beknopte informatie over de Participatiewet. 

• Workshop voor gemeenten door het werkbedrijf over werken in 
Nederland en de rol van het WBRN in het kader van het 
participatieverklaringstraject. 

• Voorlichting: inburgeringsscholen komen in het kader van de ONA-
module een dagdeel met hun cursisten langs bij het WBRN. 
Activiteiten: werken in Nederland, do’s en don’ts bij solliciteren, cv-
check, profielfoto laten maken voor op cv of LinkedIn, speeddaten 
met een consulent bedrijfsdienstverlening.  

• Vergunninghouders worden uitgenodigd om de Persoonsprofielscan 
Vluchtelingen (PPS-V) – een digitaal assessment in de eigen taal - in te 
vullen. De uitkomst wordt gebruikt ter voorbereiding op het 
individuele intakegesprek. 

• Jonge vergunninghouders worden waar mogelijk naar een opleiding 
geleid, waarbij ze worden ondersteund bij hun inschrijving op school 



en de aanvraag van studiefinanciering.  
• De gemeente Nijmegen heeft een convenant met het UAF waarmee 

het werkbedrijf korte lijnen onderhoudt. Daarnaast adviseert ze de 
gemeenten over de trajectplannen van het UAF, waarbij de 
arbeidsmarktrelevantie en de haalbaarheid van een traject worden 
getoetst. 

• Oriëntatietrajecten voor vergunninghouders waarin zij zich drie 
maanden, parallel aan hun inburgeringstraject, kunnen oriënteren op 
diverse branches om te onderzoeken welk werk bij hen past.  

• Taalstages waarbij de vergunninghouder wordt begeleid in de 
ontwikkeling van de  taal die nodig is op de werkvloer. 

• Diverse trainingen, zoals een zesweekse training Oriënteren op werk 
in Nederland, een sollicitatietraining of een banenjacht, waarin de 
vergunninghouders gezamenlijk op zoek gaan naar vacatures, oefenen 
met netwerken en hun persoonlijke presentatie.  

• Met subsidie van Stichting Lezen en Schrijven is samen met het roc 
een VCA-traject in de eigen taal ontwikkeld.  

• Korte, vakgerichte scholingstrajecten zoals een schoonmaakklas of 
voor het behalen van bijvoorbeeld een taxipas, heftruckcertificaat of 
hoger taalniveau.  

• Toolkit nazorg en jobcoaching voor werkgevers met 
achtergrondinformatie over Syrië en Eritrea. De toolkit bestaat uit 
een begrippenlijst, een woordenlijst Arabisch en Tigrinya en 
informatie over vergunninghouders. Bij het maken van een match 
krijgen werkgevers voorlichting en kunnen zij gebruikmaken van een 
jobcoach. 

• Meet & greets, meet & eats en een Kennistafel om vergunninghouders 
en werkgevers met elkaar in contact te brengen.  

• Bedrijfsdienstverleners en commercieel managers van het werkbedrijf 
brengen de vergunninghouders onder de aandacht bij hun 
werkgeverscontacten.  

• Projecten met werkgevers waarbij vergunninghouders betaald aan het 
werk gaan en daarnaast een opleiding volgen.  

 
Leerwerktrajecten 
Het Leerwerkloket is gehuisvest in het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. WBRN 
en de regiocoördinator van Divosa overleggen structureel en incidenteel met 
elkaar. Vergunninghouders kunnen de volgende leerwerktrajecten volgen: 
 

• Banenmotor: vakgerichte opleiding waarin deelnemers hun VCA in drie 
tot zes maanden kunnen halen en kunnen doorstromen naar betaald 
werk. 

• BBL-traject in de logistiek: opleiding logistiek, gecombineerd met een 
stage van zes maanden, gevolgd door betaald werk. In februari 2019 
gaat mogelijk een nieuwe groep van start. 

• BBL-traject in de horeca: opleiding gecombineerd met een baan in 
de horeca bij museumpark Orientalis. 



• Talent in de keuken: koksopleiding voor vergunninghouders en reguliere 
kandidaten, gecombineerd met een BBL-niveau 2-opleiding.  

• Schoonmaakklas: praktijkgerichte korte scholing met 
uitstroom in de schoonmaak. 

• Verzorgenden 3 IG: een traject voor reguliere kandidaten en 
vergunninghouders, in samenwerking met roc en ZZG Zorggroep 

• VCA-training intensief: opleiding in samenwerking met de logistieke 
sector en het roc. 

 
Borging 
De borging vindt met name plaats door het zoeken van aansluiting bij 
bestaande contracten en projecten met vaste partners van het werkbedrijf. 
Het roc, WBRN, Loket Leren en Werken en de gemeente Nijmegen 
onderzoeken samen de mogelijkheid voor nieuwe trajecten. Vanuit het 
nieuwe coalitieakkoord wordt in de gemeente Nijmegen gekeken naar een 
structurele oplossing voor borging in de toekomst.  
 
Het derde kwartaal stond vooral in het teken van het reguleren van de 
Entree-opleidingen en de werktrajecten. De nieuwe instroom is kleiner én er 
is sprake van uitval, omdat vergunninghouders tussentijds gaan werken. Voor 
het behalen van het VCA zijn het werkbedrijf en roc een traject gestart via 
het leerwerkloket. De eerste groep is uitgestroomd met een 
slagingspercentage van 80 procent. De methode is erg intensief en opgezet 
met subsidie; gezocht wordt naar structurele borging of samenwerking met 
werkgevers. 
 
Relatie met MKB 
Dankzij een uitgebreid relatienetwerk binnen het MKB in de regio wordt de 
regiocoördinator inmiddels goed benaderd door de kleinere middenstand en is 
er contact gelegd met het centrummanagement. Aangezien het MKB in de 
regio verantwoordelijk is voor 80 procent van de werkgelegenheid en het werk 
zich vaak goed leent voor een meester-gezelvorm, zijn deze contacten erg 
waardevol. Dit alles sluit goed aan bij de vraag om maatwerk. De variëteit aan 
bedrijven biedt bovendien kansen voor zowel hoger-, middelbaar als 
laagopgeleide vergunninghouders.  
 
Ook in de regiogemeenten vindt overleg plaats met werkgevers en bedrijven 
over matching met het lokale MKB. Het MKB erkent het werkbedrijf echter 
niet altijd als volwaardig partner; reden om hier de komende maanden extra 
op in te zetten.  
 
Omdat het werkbedrijf inmiddels een goed gefaciliteerd team 
Vergunninghouders heeft, wordt de matching uitgevoerd door zogeheten 
expertprofessionals werkcoaches Vergunninghouders. Het team is 
uitgebreid tot negen personen. 
 
 



Samenwerking met inburgeringsbedrijven 
De regiocoördinator initieert structurele werkoverleggen met alle 
inburgeringsaanbieders in de regio en vervult een spilfunctie in de inmiddels 
goede relatie tussen aanbieders, gemeenten en het werkbedrijf. De aanbieders 
zijn van concurrenten concollega’s geworden en streven gezamenlijk naar 
oplossingen om de vergunninghouders het inburgeringsproces succesvol te 
laten doorlopen op elk niveau.  
 
De inburgeringsaanbieders worden gestimuleerd om unieke projecten te 
ontwikkelen gericht op vaktaal. Dit begint vorm te krijgen; de eerste 
projectplannen worden besproken. In het derde kwartaal is er met diverse 
taalaanbieders individueel en gezamenlijk overleg gevoerd. De 
regiocoördinator bereidt een nieuwe gezamenlijke werksessie met de 
taalaanbieders en de gemeenten voor. 
 
In een structureel regionaal overleg met de zeven gemeenten worden diverse 
onderwerpen besproken. Daarnaast bezoekt de regiocoördinator de individuele 
gemeenten om hen te adviseren, vragen te beantwoorden en de plannen en 
voortgang te bespreken. 
 
Integrale benadering 
De vergunninghouder wordt centraal gesteld en de processen zijn hieromheen 
georganiseerd. Hiervoor zijn een aantal procesinstrumenten en een 
strategieplan voor de gemeenten ontwikkeld die waar mogelijk ook regionaal 
worden ingevuld. Diverse gemeenten kennen een vorm van trajectregie, maar 
de integrale benadering vanuit de gemeentelijke regie blijft een punt van 
aandacht. 
 
 
6. Overige  
 
Er is een groep die de inburgering niet met succes afrondt. Omdat er geen 
informatie wordt uitgewisseld tussen DUO en de gemeenten, is niet duidelijk 
hoe groot deze groep precies is. In Nijmegen wordt nu via trajectregie gekeken 
of deze gegevens boven water te halen zijn. Ook wordt in 2019 gestart met 
een pilot, om alvast aan de Z-route te gaan werken. In de kleinere gemeenten 
zijn de mensen beter in beeld.  
 
De VNG-regiocoördinator gezondheid sluit aan bij de overleggen en in mei 2018 
is de cursus cultuursensitief werken voor gemeentelijke medewerkers, het 
werkbedrijf en welzijnsorganisaties georganiseerd.  
 
De rol van sleutelpersonen is in het Rijk van Nijmegen belegd bij een 
Nijmeegse welzijnsinstelling die geen directe banden heeft met de omliggende 
gemeenten. De borging voor de toekomst voor de gehele regio is een 
belangrijk gespreksondewerp. 
 



 
Aandachtspunten en advies: 
 

• Beter in beeld krijgen van de nareizigers ter voorbereiding op de 
nieuwe wetgeving. 

• Meer inzicht krijgen in ontzorgen zonder te betuttelen.  
 

Deze punten staan uit bij diverse gemeenten. Via het structureel regionaal 
overleg bespreken we deze punten met elkaar. 
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