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1. Schets van de Regio  
 
De Regio Rijnmond bestaat uit twintig gemeenten en is ingedeeld in vijf clusters. 
Rotterdam is centrumgemeente:  

1. MVS: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam   
2. IJssel Gemeenten: Zuidplas, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel   
3. BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk   
4. Hoeksche Waard: Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland   
5. Nissewaard: Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, Goeree Overflakkee  

  
De gemeenten hebben steeds meer oog voor de persoonlijke situatie van de 
vergunninghouder en starten over het algemeen met een brede, intensieve, integrale en 
niet-vrijblijvende aanpak. Ze anticiperen zo veel mogelijk op verwachte landelijke 
wijzigingen. De ondersteuning bestaat uit:    
 

• zorgen voor goede huisvesting 
• meer specialisme om zorgproblematiek te signaleren  
• meer regie rond Inburgering 
• stevige intakefase (met één vaste begeleider) waarin een plan wordt opgesteld   

• zorgen voor re-integratie-instrumenten 
  
 
2. Kansrijke koppeling  

 
Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de vergunninghouder 
met de arbeidsmarktregio. Hiervoor stellen medewerkers de vergunninghouder tijdens het 
huisvestingsgesprek een aantal vragen en maken ze gebruik van gegevens van UWV, SBB en 
onderwijssites. De regiocoördinator heeft in dit proces geen directe rol.   
 
Aanbevelingen en aandachtspunten: 
 

• Gemeenten merken weinig tot niets van de kansrijke koppeling. Het zou helpen als 
er een azc in de regio wordt gevestigd waar vergunninghouders verblijven die 
gekoppeld zijn aan een van de gemeenten in de regio Rijnmond.  

  
 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  

 
Vanaf het moment dat een vergunninghouder aan een gemeente gekoppeld wordt, is het 
wenselijk dat gemeenten zich medeverantwoordelijk voelen voor de integratie en 
participatie van de vergunninghouder. Gemeenten worden in de meeste gevallen echter 
pas actief op het moment dat de vergunninghouder gehuisvest is en in het 
uitkeringsbestand is opgenomen. Belangrijke reden hiervoor is dat de meeste gekoppelde 
vergunninghouders in een azc elders in het land verblijven, waardoor gemeentelijke 
dienstverlening in dit stadium (bijna) onmogelijk is.  
 
De klantmanagers van de gemeenten hebben een werkbezoek gebracht aan het azc waar 



zij een presentatie en rondleiding hebben gekregen. Ze hebben er een beter beeld 
gekregen van de inhoud van de programma’s die het COA de vergunninghouders tijdens 
hun verblijf aanbiedt en van de activiteiten die vergunninghouders op het azc kunnen 
ondernemen.  
 
Vanaf het moment dat een vergunninghouder in de gemeente woont, wordt er actief 
gestuurd op de start van de inburgering. Meestal is dit binnen zes maanden na huisvesting. 
Er wordt specialistische deskundigheid ingezet om (zorg)problematiek te signaleren, zodat 
de vergunninghouder de juiste zorg ontvangt.  
 
Dedicated medewerkers 
In de kleinere gemeenten werkt men al met dedicated medewerkers voor 
vergunninghouders. Ook in centrumgemeente Rotterdam wordt gewerkt met een team dat 
is gespecialiseerd in vergunninghouders dat start met een stevige intakefase, waarna een 
zogeheten Personal Improvement Plan (PIP) wordt opgesteld en een vaste begeleider 
wordt aangesteld die de tijd en ruimte krijgt om deze doelgroep intensiever te begeleiden.   
 
Aanbevelingen en aandachtspunten: 
 

• Het hand in hand laten gaan van plaatsen en koppelen is een belangrijke 
randvoorwaarde voor intensieve inzet op integratie en participatie door gemeenten 
vanaf de eerste dag van koppeling. 

• De groeiende groep nareizigers vraagt extra aandacht. Zij verblijven vaak maximaal 
drie dagen in een azc, waarna zij in de gemeente gehuisvest worden. Er wordt in de 
regio gewerkt aan een specifiek beleid voor nareizigers.  

 
 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn  
 
Voor de warme overdracht vult het COA een digitaal klantprofiel in. Deze profielen worden 
ontsloten voor de klantmanagers van de betreffende gemeente. Voor een succesvolle 
overdracht is het belangrijk dat gemeenten met hun dienstverlening aansluiten bij de 
programma’s van het COA; dit om te voorkomen dat er gaten vallen in de dienstverlening 
aan de vergunninghouder. De meeste gemeenten koppelen een contactpersoon aan de 
vergunninghouder.  
 
In de zomer van 2018 is in Rotterdam de pilot Warme overdracht gestart. Het IOS, het COA 
en VluchtelingenWerk hebben zogeheten drie-gesprekken gevoerd om tot een doorlopende 
lijn en een efficiëntere samenwerking binnen de keten te komen. Partijen zijn over het 
algemeen positief over de uitkomsten en er zijn veel leerpunten opgehaald, zoals de 
mogelijkheid van buddytrajecten en voorlichtingsbijeenkomsten aan de vergunninghouders 
na de koppeling.    
 
Gemeenten nemen steeds vaker contact op met de casemanager van het azc waar de 
vergunninghouders woonden voordat zij naar de gemeente verhuisden. Het werkbezoek 
aan het azc heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, net als de samenwerking van de 
regiocoördinator en de casemanager participatie van het COA.   



 
Aanbevelingen en aandachtspunten: 
 

• Het is wenselijk dat de klantprofielen ook opgehaald worden na de fase van 
huisvesting, dus door de medewerkers die aan de slag gaan met integratie en 
participatie.   

 
 
5. Integrale trajecten  

 
Om integrale trajecten te ontwikkelen zijn in de arbeidsmarktregio Rijnmond diverse 
aanbieders van scholing en werk samengekomen om hun werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen. Diensten als inburgering, onderwijs en werk moeten niet meer volgtijdelijk 
worden aangeboden, maar vooral parallel.  
 
In het kader van deze parallelle dienstverlening zijn op een aantal plaatsen pilots gestart. 
Inmiddels is de werkwijze steeds meer onderdeel van de reguliere dienstverlening. De 
laatste maanden van 2018 zijn gebruikt om in verschillende sectoren verder te 
experimenteren met pilots en de kennis en ervaringen die hiermee zijn opgedaan te delen 
en borgen in de reguliere dienstverlening.   
  
Een overzicht van de trajecten: 
 

• Advies en ondersteuning 
Aanspreekpunt voor Werkgeversservicepunten, leerwerkloketten, werkgevers, 
brancheorganisaties, gemeenten, UWV, etc. Faciliteren bij het matchen van vraag 
en aanbod door relevante partijen bij elkaar te brengen en kennis en ervaringen te 
delen.   
 

• GIT-traject (Geïntegreerde duale Inburgeringstrajecten) 
Een samenwerking tussen roc, een grote private taalaanbieder, brancheorganisatie 
en MKB. Er is gekeken naar kansrijke sectoren en de wensen en mogelijkheden van 
vergunninghouders om hierin aan de slag te gaan. Dit zijn geworden: de 
installatietechniek en de montage van zonnepanelen. Vervolgens is onderzocht of 
de kandidaten de gecombineerde Beroepsopleiding (BBL)/Inburgeringstraining 
kunnen volgen. In het najaar van 2018 is een klas van 25 vergunninghouders gestart. 
Zij volgen een inburgeringscursus en een beroepsopleiding (zonne-energie) in één 
curriculum op één locatie. Deelnemers gaan anderhalve dag per week naar school 
en werken en leren de andere dagen bij het erkende Leerwerkbedrijf aan hun 
praktijkkennis en -vaardigheden. Ze zijn direct uit de uitkering. Begin 2019 wordt 
deze pilot geëvalueerd en mogelijk uitgerold in andere delen van de regio. 
 

• Project vergunninghouders en inburgeraars in de logistiek  
In de regio Rotterdam zijn veel vacatures in de logistiek. Het doel is om vijftig 
vergunninghouders/inburgeraars te laten instromen. Hiertoe werken het 
leerwerkloket, de gemeente, UWV, het uitzendbureau, het roc en een 



taalaanbieder nauw samen. Naar verwachting start eind januari 2019 de eerste 
groep van twintig met het BBL-traject, waarmee ze uit de uitkering gaan.   
 

• Vergunninghouders aan de slag als monteur bij Stedin 
De Rotterdamse netbeheerder Stedin heeft tien vergunninghouders een contract 
aangeboden. In september zijn ze ingestroomd in de leerwerkopleiding tot monteur 
van de Stedin Bedrijfsschool. De vergunninghouders worden opgeleid om de 
overgang van gas naar elektriciteit mogelijk te maken. Het is de eerste keer dat 
Stedin vergunninghouders opleidt. De netbeheerder werkt hierin samen met het 
Techniek College Rotterdam, het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) en het 
Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSP). Volgend jaar komt er een tweede traject 
voor vergunninghouders uit de regio.   
 

• K!X Works 2.0  
Dit project biedt interessante activiteiten voor een clubje vergunninghouders en 
sluit goed aan bij de ambitie om pilots te starten gericht op de arbeidstoeleiding 
van vergunninghouders. Het is innovatief, kleinschalig en brengt weinig kosten met 
zich mee. In 2019 gaan twee klassen van start.  
 

• Pilot Mpowerment 
In 2019 worden de mogelijkheden onderzocht voor een pilot voor 
vrachtwagenchauffeurs met Mpowerment, een sociale onderneming met een 
leerwerktraject voor ambachtslieden met een vluchtelingenachtergrond. Zij worden 
geholpen bij certificering (rijbewijs C) en vervolgens aan een baan gekoppeld. 
 

• Samenwerking UAF  
Het aantal aanmeldingen bij het UAF is zo hoog dat een convenant een voorwaarde 
is om vergunninghouders aan te nemen. Wel moet de vergunninghouder met een 
uitkering altijd toestemming vragen aan de gemeente om een traject te volgen. De 
gemeenten in de regio hebben nog geen overeenkomst met het UAF. We gaan 
onderzoeken of dit mogelijk is.   
 

• Schakeljaar Albeda-college 
Het Albeda college biedt een internationaal schakeljaar op mbo-niveau, bedoeld 
voor jongeren van 17 tot 23 jaar die een beroepsopleiding willen volgen en 
voldoende schoolervaring hebben om binnen twee jaar door te stromen naar een 
opleiding op mbo 2-niveau of hoger. 

 
 
6. Overige    
In de Regio Rijnmond weet men elkaar makkelijker en sneller te vinden en trekt men per 
kanssector gezamenlijk op. De regionale samenwerking leidt al tot resultaten. Het zou 
helpen als er een azc binnen de regio gevestigd wordt waar vergunninghouders verblijven 
die gekoppeld zijn aan een van de gemeenten in de regio Rijnmond. 
 



Algemene activiteiten die in dit verband worden uitgevoerd: 
 

• Periodiek overleg tussen de regiocoördinatoren in Zuid-Holland: uitwisseling van 
ervaringen, samenwerking en delen van kansen voor de doelgroep.  

• Nauwe samenwerking met ketenpartners (DUO, SBB, VluchtelingenWerk, SNTR, 
Leerwerk Loket).  

• Deelname aan de werkgroepbijeenkomst ‘Werkgevers en VIA’ van het ministerie van 
SZW. 

• Stimuleren van de aanpak vergunninghouders in de gemeenten (dedicated 
medewerkers, meer aandacht aan nareizigers).  

• Voorlichting over de aanpak vergunninghouders accountmanagement samen met het 
WSP.  

• Bijeenkomst voor uitvoerders in de regio.  
• Nadrukkelijke aandacht voor vergunninghouders in het marktbewerkingsplan.  
• Overleg met casemanager van het COA (kansen en knelpunten). 

 
Uitwisseling van kennis en ervaring moet in 2019 en daarna nog meer gestimuleerd worden, 
bijvoorbeeld op het gebied van maatwerktrajecten, producten, werkwijzen en de 
voorbereiding op en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel.   
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 

• De toeleiding naar onderwijs vraagt de nodige aandacht en middelen. Studeren 
met behoud van uitkering verschilt per gemeente en heeft vaak de duur van 
maximaal een jaar.  

• Oppakken en in beeld brengen van het zittend bestand (competenties, afstand 
tot de arbeidsmarkt, leerbaarheid etc.)   

• Beleid ontwerpen voor nareizigers. 
• Extra aandacht voor en inzetten op cultuursensitiviteit, vrouwelijke 

inburgeraars, vrijwilligerswerk, stages, jobready versus jobsteady (nazorg), 
voorschakel- en aanbodversterkende trajecten.  

• Aanstellen van dedicated medewerkers, werkconsulenten, jobcoaches en 
jobhunters. 

• Bijeenkomsten organiseren voor gekoppelde vergunninghouders in afwachting 
van huisvesting om hen alvast welkom te heten en wederzijdse verwachtingen 
overs wonen, rechten en plichten van de uitkering, inburgering, scholing en 
werken uit te wisselen.   

• Meer aandacht voor de mogelijkheid die medewerkers van de gemeenten 
hebben om contact op te nemen met de casemanagers van het azc.   

• Aandacht voor het behalen van het VCA.  
• Aandacht voor signalering van (zorg)problematiek voor de juiste dienstverlening.  
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