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1. Schets van de regio  
  
Gemeenten in de arbeidsmarktregio  
De arbeidsmarktregio bestaat uit negen1 gemeenten waarvan Tiel de centrumgemeente is. 
Iedere gemeente heeft een eigen lokale context, zowel qua beleid als sociale 
infrastructuur. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel werken nauw samen in de subregio 
Bommelerwaard.  
 
Het beleid ten aanzien van bijzondere bijstand2, armoedebestrijding, onderwijs, 
gezondheid, vrijwilligers en welzijn wordt zelfstandig lokaal bepaald en uitgevoerd. De 
sociale infrastructuur verschilt vanwege lokale partijen, de diversiteit in vrijwilligers- en 
welzijnsorganisaties en kerken en door de aanwezigheid van sociale ondernemingen.  
  
Werkzaak Rivierenland  
Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de organisatie in Rivierenland op het gebied 
van Werk & Inkomen. Hierin is ook het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR), het 
UWV en het Leerwerkloket opgenomen. Werkzaak Rivierenland is de verbindende schakel 
tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland en voert de Participatiewet uit voor 
zeven van de negen gemeenten in Rivierenland (Buren voert de wet voor zichzelf en voor 
de gemeente Neder-Betuwe uit).  
  
  

2. Kansrijke koppeling  
 

Een kansrijke koppeling houdt in dat het COA vergunninghouders toewijst aan een 
arbeidsmarktregio waar zij gezien hun achtergrond naar verwachting makkelijker werk 
kunnen vinden. Hiervoor maakt het COA gebruik van gegevens van het UWV, SBB en 
onderwijssites. In de praktijk zien de gemeenten en Werkzaak weinig tot niets terug van 
een kansrijke koppeling. Dit heeft volgens betrokkenen verschillende oorzaken:   
 

• Veel mensen worden gekoppeld op basis van de zogenaamde ‘harde’ criteria 
(zoals eerstegraads familie, sociaal-medische indicaties, een arbeidscontract of 
inschrijving bij een onderwijsinstelling). Een groot deel van de instroom bestaat 
namelijk uit gezinsherenigers; deze mensen worden gehuisvest bij hun 
partner/familie die al in een regio woont.  

• Op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt is veel vraag naar arbeidskrachten in 
dezelfde branches.   

• De instroom van vergunninghouders is beduidend lager dan in 2015/2016 toen de 
kansrijke koppeling gestart is.   

  

                                                           
1 Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen samen met Lingewaal de nieuwe 
gemeente West-Betuwe.  
2 Het beleid van bijzondere bijstand van de zeven gemeenten gekoppeld aan Werkzaak Rivierenland is wel 
regionaal afgestemd.   
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Aandachtspunten 
 
• De regio Rivierenland heeft geen azc. Omdat mensen uit diverse azc’s komen, is een 

vroegtijdige start van participatie lastig. Wanneer iedere regio een kleinschalig eigen 
azc zou hebben en de mensen uit het betreffende centrum ook gekoppeld worden aan 
de gemeenten in die regio, kan eerder gestart worden.  

• Rivierenland heeft een relatief grote lageropgeleide beroepsbevolking. Ook is er 
volgens SSB veel laaggeschoold werk beschikbaar. Wanneer vergunninghouders op basis 
van de SSB-informatie worden toebedeeld aan de regio, wordt het nog lastiger om de 
vacatures voor hogeropgeleiden in te vullen. Wellicht maakt dat het juist interessant 
om hogeropgeleiden aan een regio als Rivierenland te koppelen.  

  

  
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  

  
De vergunninghouders worden gekoppeld aan de gemeenten in de regio Rivierenland. 
Werkzaak Rivierenland voert voor zeven van de negen gemeenten de toeleiding naar werk 
uit. De regio heeft zelf geen azc. Vergunninghouders worden vanuit diverse azc’s aan de 
gemeenten toegewezen. De gemeenten en Werkzaak zien beperkte mogelijkheden om al 
in het azc te beginnen met integratie en participatie vanaf dag 1. Niettemin zijn er 
stappen gezet in die richting. 
  
Gebruik TVS door Werkzaak  
De regiocoördinator heeft afspraken gemaakt met gemeenten en Werkzaak over het 
vroegtijdig beschikbaar krijgen van de informatie uit het klantprofiel. Hoewel de 
gemeenten aanvankelijk terughoudend waren in het verstrekken van de TVS-
inloggegevens, is uiteindelijk besloten om de werkcoaches van Werkzaak toegang te geven 
tot het taakvolgsysteem3. Op deze manier is er zicht op de mensen die komen en kan er al 
vooraf overlegd worden met de casemanager van het COA.   
  
De werkcoaches hebben in september 2018 en training gevolgd over het gebruik van TVS.  
Andere contactmomenten tussen werkcoach/gemeente en de vergunninghouder in het azc 
worden verkend.  
  
  

4. Warme overdracht en doorlopende lijn  
  
Optimaliseren gebruik informatie  
Omdat de werkcoaches nu rechtstreeks toegang hebben tot het actuele klantprofiel van 
het COA, kunnen zij specifieker nagaan bij wie welke informatie moet worden opgehaald 
en hoe dit het beste kan. Hiermee is meer maatwerk mogelijk en kunnen ook 
vergunninghouders die digibeet of analfabeet zijn, in een vroeg stadium passende 
begeleiding krijgen; een flinke verbetering. Voorheen kon pas worden vastgesteld of 
iemand analfabeet of digibeet is, nadat die persoon een NOA-assessment had gedaan.  

                                                           
3 Met uitzondering van één gemeente.  
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Aanpassen werkproces 
Omdat de TVS-informatie nu rechtstreeks beschikbaar is voor de werkcoach, zijn een paar 
stappen in de informatieoverdracht uit het interne werkproces gehaald. Daarnaast kan het 
NOA-assessment nu veel specifieker worden ingezet.  
 
Aandachtspunten 

• Het klantprofiel is nog niet altijd optimaal gevuld. De kwaliteit is afhankelijk van 
de duur van het verblijf in het azc. 

• Het interne werkproces is aangepast, maar moet nog worden geborgd.  
 

 

5. Integrale trajecten  
  
Werk  
Op het gebied van de toeleiding naar werk zijn verschillende activiteiten ontplooid in de 
arbeidsregio Rivierenland: 
 

• Arbeidstraining voor vergunninghouders  
De eerste training ‘arbeidsoriëntatie en mindset’ is positief geëvalueerd. Een 
volgende training is gepland met een ‘train de trainer’-component, zodat twee 
werkcoaches van Werkzaak de training zelf kunnen voortzetten.   

 
• Taal op de werkvloer  

Het voorschakeltaaltraject dat voor de zomer van 2018 is uitgevoerd, is 
geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat:  
 

o er een verbeterslag te maken is in de toeleiding van deelnemers naar dit 
extra taaltraject;  

o de samenwerking tussen en afstemming met werkcoach en taaldocent al 
voor de start moet plaatsvinden;  

o het traject te intensief was (twee keer vier uur taal per week gedurende 
drie maanden) en het leereffect naar verwachting hoger is als de periode 
langer en minder intensief is (twee keer twee uur gedurende zes maanden).  

 
In januari 2019 start een nieuw voorschakeltaaltraject waarin de leerpunten uit de 
evaluatie zijn meegenomen. Dit traject is dan gekoppeld aan de werkrichtingen 
techniek & logistiek en horeca & zorg om doorstroom naar de leerwerkroute 
mogelijk te maken.  

  
• Training voor werkgevers  

Werkzaak heeft subsidie van SBCM en de provincie Gelderland ontvangen voor de 
ontwikkeling van een training ter ondersteuning van de werkgevers in de regio. 
Deze training, Cultuurproof, is eind september 2018 bij de eerste werkgever 
(Brabantzorg, locatie Wielewaal in Zaltbommel) uitgevoerd. Vergunninghouders 
hebben hierin een actieve rol gehad. Komende maanden wordt de training nog 
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twee keer gegeven. Daarna wordt de training omgezet in een handboek, 
beschikbaar via SBCM.  

  
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor vergunninghouders  

Naar aanleiding van een onderzoek naar ondernemerschap onder 
vergunninghouders4, waaruit bleek dat veel vergunninghouders een eigen bedrijf 
willen starten zonder de consequenties te (kunnen) overzien, heeft de 
beleidsmedewerker Bbz bij Werkzaak een plan gemaakt om de Bbz-optie ook in te 
zetten voor vergunninghouders. De planning is om in 2019 te starten met de eerste 
groep.   

     
Onderwijs  
Op het gebied van onderwijs zijn de volgende activiteiten ontplooid: 
 

• Verkenning Internationale Schakelklas (ISK) voor 18+  
Jongere vergunninghouders van achttien jaar en ouder volgen nu de reguliere 
inburgering met slechts drie dagdelen onderwijs. Dit is een onwenselijke situatie. 
Met het oog op de nieuwe Wet inburgering moet er een onderwijsroute komen voor 
alle vergunninghouders onder de dertig jaar.  

 
ROC Rivor en het Lingecollege zijn in gesprek om een ISK voor 18- tot 27-jarigen op 
te zetten waar zij een volledige schoolweek onderwijs krijgen (taal, 
beroepsoriëntatie, studievaardigden, sport, etc). Besluitvorming over de start van 
de ISK volgt naar verwachting in de eerste helft van 2019. De 18+-jongeren in de 
Bommelerwaard kunnen al naar de ISK voor 18-27 jarigen aan het Koning Willem I 
College in Den Bosch.  

  
• Doorontwikkeling duaal traject ROC  

Het duale traject is een combinatie van inburgering en beroepsopleiding. Dit 
traject vindt plaats met reguliere financiering (lening DUO inburgering en 
studiefinanciering). In september 2017 startte de eerste groep van veertien 
leerlingen met het duale traject. Twaalf van hen maakten het schooljaar volledig 
af. Van die twaalf zijn er zes doorgegaan naar mbo 1 – BOL, drie naar mbo 2 – BOL, 
een naar mbo 1- BBL en hebben er twee gekozen om (een jaar) te werken.  

  
Zeven van deze twaalf leerlingen rondden hun inburgering af binnen het 
schooljaar. De anderen zijn daarmee verdergegaan in hun tweede jaar. Twee 
personen vielen in het eerste schooljaar uit door een combinatie van psychische 
problemen, verhuizing, een voorkeur om te werken en moeite met de opleiding.  

  
In het schooljaar 2018-2019 is een nieuwe groep met dertien leerlingen gestart.  
De overgang van uitkering naar studiefinanciering blijkt organisatorisch erg lastig. 
Het kost veel tijd om zaken, met name de aanvullende beurs bij DUO, te regelen. 

                                                           
4 Rapport ‘Onderzoek naar ondernemerschap onder vergunninghouders’  
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Van de uitkeringsinstanties is de bereidheid nodig om de uitkering iets langer te 
laten doorlopen om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. 

 
• Samenwerking UAF  

Werkzaak Rivierenland heeft besloten om een samenwerkingsconvenant aan te 
gaan met het UAF. Beide organisaties hebben een vaste contactpersoon benoemd. 
Per kwartaal worden de UAF-kandidaten doorgesproken.  

 
Voor de hogeropgeleide vergunninghouders die niet meer kunnen studeren met 
studiefinanciering wordt ingezet op zoveel mogelijk kortdurende of duale trajecten 
(werken en leren), zodat de aanspraak op een uitkering beperkt blijft.  

  
 

6. Overig  
  
Gezondheid  
Per 2017 werken de regiocoördinator gezondheid en de regiocoördinator van Divosa nauw 
samen. Een aantal gezondheids- en participatieonderwerpen zijn gezamenlijk opgepakt:  
  

• Sleutelpersoon gezondheid  
Een aantal gemeenten in de regio heeft een sleutelpersoon gezondheid (in 
opleiding). Zo’n sleutelpersoon kan de brugfunctie vervullen tussen de 
nieuwkomers en de ‘formele’ organisaties in de gemeente.  

  
• Verbinding maken met inkoop Wmo-ondersteuning  

Het aanbod van Wmo en jeugdhulp blijkt vaak onvoldoende aan te sluiten bij de 
behoefte van vergunninghouders. Uit de gesprekken met de inkopers van de 
gemeenten bleek dat men hiervan niet op de hoogte was, mogelijk doordat 
vergunninghouders de weg naar de hulpverlening onvoldoende kennen en daardoor 
met hun vraag vaak niet bij de wijkteams terechtkomen.   

  
• Ontwikkelen van aanbod psychische ondersteuning vergunninghouders  

In samenwerking met de GGD ontwikkelde Indigo de training ‘Fit in je Hoofd’, 
gericht op psychisch welbevinden bij jonge vergunninghouders. De training, die is 
gestart in september, is inmiddels bij het roc ingebed in het reguliere 
lesprogramma van het duale traject.  

 
Regio Rivierenland neemt deel aan het Project Mosaic van de Radboud Universiteit, een 
laagdrempelige GGZ-interventie van zes bijeenkomsten voor Arabisch sprekende 
vergunninghouders ter verbetering van hun mentaal welbevinden, sociale netwerken en 
arbeidsmarktparticipatie. De interventie is door Werkzaak actief onder de aandacht 
gebracht bij vergunninghouders. Deelnemers hebben zich op eigen initiatief aangemeld. 
De effectiviteit van deze interventie op arbeidsparticipatie wordt in 2018-2019 via ESF-
financiering onderzocht.  
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Ontzorgen  
Op 8 november 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het 
Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) over het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid bij vergunninghouders. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat 
vergunninghouders vaak met schulden te maken hebben of krijgen, wat consequenties 
heeft voor hun integratie- en participatie.  
  
Borging  
De afgelopen twee jaar is er een goedwerkend regionaal overleg in de regio ingesteld. Dit 
overleg vindt iedere zes tot acht weken plaats, soms alleen met gemeenten, soms ook met 
andere samenwerkingspartners. Vanuit dit overleg worden al stappen gezet om meer regie 
op de inburgering te krijgen.  
  
Nieuwe wet inburgering  
Na de kamerbrieven van minister Koolmees is er een werkgroep geformeerd rondom de 
nieuwe Wet inburgering en zijn de verantwoordelijke portefeuillehouders bijgepraat op de 
nieuwe wet. Een regionale verkenning die de portefeuillehouders gezamenlijk gaan 
uitvoeren moet inzicht geven in de manier waarop (binnen de randvoorwaarden van het 
ministerie) de nieuwe wet in de regio Rivierenland kan worden uitgevoerd en welke zaken 
regionaal dan wel lokaal moeten worden opgepakt. 
 
Er zijn het afgelopen jaar meerdere gesprekken met de inburgeringsaanbieders gevoerd, 
wat heeft geleid tot de aanpak van een aantal knelpunten in de inburgering:  

 

• Opzetten van een Internationale Schakelklas (ISK) voor jongeren van 18 tot 27 
jaar (zie route onderwijs). 

• Verkennen omvorming module Oriëntatie op de Arbeidsmarkt; eerder in het 
inburgeringsprogramma, in eigen taal en meer praktijkgericht (in 
samenwerking met Werkzaak Rivierenland). 

• Verbinding tot stand brengen tussen werkcoaches en inburgeringsdocenten. 
• Opstellen van AVG-overeenkomsten voor de uitwisseling van gegevens van 

vergunninghouders.  
 
Overige activiteiten 
 

• Stimuleren en versterken van cultuursensitief werken. 
• Een aantal gemeenten en Werkzaak hebben trainingen over cultuursensitief werken 

georganiseerd waaraan ook maatschappelijke organisaties konden deelnemen.   
• Inzet sleutelpersonen werk. 
• Sinds 1 september is een Eritrese vrouw, die ook werkt als sleutelpersoon 

gezondheid, voor acht uur per week aan het werk bij Werkzaak Rivierenland.   
• Organiseren van inhoudelijke kennisbijeenkomsten in de regio. 
• In september 2018 is samen met de Provincie Gelderland en Open Embassy een 

regionale bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Het belang van lokale 
verbondenheid van vergunninghouders’ om te komen tot goede integratie en 
participatie. 
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