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1. Schets van de regio  
De regio Twente bestaat uit veertien gemeenten, die samenwerken op diverse thema’s. In 
de werkzoekendenbegeleiding en -service voor werkgevers werken de gemeenten samen 
via Werkplein Twente. Werkplein Twente is op te delen in drie subregio’s: Enschede, 
Hengelo en Almelo.   
 
Voor vergunninghouders wordt regionaal samengewerkt. De werkgroep vergunninghouders 
hangt onder het Ambtelijk overleg Arbeidsmarkt (met daarboven het 
Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt) en richt zich op participatie en werk voor 
vergunninghouders. In 2019 wordt het takenpakket uitgebreid met de voorbereiding op en 
implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel.  
 
In onderstaand overzicht is de organisatie van de arbeidsmarktregio Twente schematisch 
weergegeven: 

 
  
 
2. Kansrijke koppeling  
Elke gemeente geeft haar contacten met het COA zelf vorm. Het azc in Almelo is het enige 
azc in de regio. In het laatste kwartaal van 2018 is ook de tijdelijke opvanglocatie in 
Hengelo weer in gebruik genomen, vanwege de (landelijk) langere wachttijden voor een 
woning. 
  
Een echt succesvolle kansrijke koppeling blijft een uitdaging. Enerzijds omdat men wil 
kijken naar de plaatsingscriteria, anderzijds omdat uiteindelijk iedere gemeente een 
taakstelling te behalen heeft. Gemeenten merken dat er veelal wordt geplaatst op basis 
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van ‘harde plaatsingscriteria’, met name eerstegraads familie in Nederland en 
gezinshereniging. Daarnaast komt het af en toe voor dat iemand met (uitzicht op) een 
arbeidscontract in de betreffende of omliggende gemeente wordt geplaatst.  
 
Kleine gemeenten merken dat vergunninghouders in relatief korte tijd verhuizen naar 
grotere gemeenten. Met name jongere vergunninghouders trekken, bijvoorbeeld vanwege 
de ambitie om in de toekomst een opleiding te volgen, vanuit de dorpen naar de stad. Hier 
is nog een slag te slaan. De regiocoördinator blijft hierover in gesprek met het COA.  
 
Aandachtspunten en aanbevelingen 
 

• Doel voor 2019 is om de wederzijdse betrokkenheid tussen het COA en de 
gemeenten te verbeteren. Een eerste stap is om het COA standaard te laten 
aansluiten bij het regionaal overleg. Zo kunnen we in regionaal verband de 
doorgaande lijn versterken.  

 
 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1  
Klantmanagers en werkcoaches van verschillende gemeenten nemen deel aan 
voorwerktrainingen, sollicitatietrainingen en gaan in gesprek met asielzoekers over wat ze 
kunnen verwachten in de Twentse gemeenten. Deze inzet is echter (nog) niet heel 
intensief. Vanaf het moment van huisvesting intensiveert de begeleiding en betrokkenheid 
van de gemeente aanzienlijk; elke gemeente heeft aangewezen contactpersonen voor 
vergunninghouders.  
 
Een veelgehoord argument van gemeenten die weinig of niet deelnemen aan activiteiten in 
het azc is dat zij niet teveel willen investeren in het integreren in de Twentse regio, omdat 
een groot deel van de groep uiteindelijk in een ander deel van het land wordt geplaatst. 
Dat pleit voor het idee om vergunninghouders op te vangen in de regio waar zij uiteindelijk 
ook geplaatst worden. Wanneer aan die randvoorwaarde wordt voldaan, zijn gemeenten 
bereid om meer te investeren in de opvangfase.   
 
Op regionaal niveau is er met het azc in Almelo sinds 2018 een goede informatiedeling. 
Onderling houden we elkaar op de hoogte van belangrijke evenementen en activiteiten 
voor de doelgroep. Daarnaast wordt het azc maandelijks geïnformeerd over lopende 
projecten richting vrijwilligers- of betaald werk.   
    
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Vang asielzoekers op in de regio waar ze uiteindelijk geplaatst worden, zodat 
gemeenten meer bereid zijn om in de vergunninghouder te investeren. 

 
 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn  
De contacten tussen het COA en de gemeenten verlopen over het algemeen goed. 
Gemeenten hebben afspraken met het azc in Almelo over de overdracht. Meestal is een 
overdracht via het TVS voldoende. Over vergunninghouders voor wie bij binnenkomst in de 
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gemeente meer aandacht nodig is, vindt een driegesprek plaats. Hiervoor was van de 
regiocoördinator geen extra actie nodig.   
 
Met het oog op de nieuwe inburgeringsplannen heeft een aantal gemeenten het voornemen 
om de contacten met aan hen gekoppelde vergunninghouders sneller op te pakken. Het 
komende jaar richt de regiocoördinator zich op zowel het informeren van de regio over de 
uitwerking van de inburgeringsplannen als op het intensiveren van het contact met het COA 
op regionaal niveau. Het COA heeft de wens uitgesproken om de afspraken die nu gemaakt 
worden op gemeenteniveau op regionaal niveau te gaan maken. Om die reden wordt het 
COA in 2019 uitgenodigd voor het zeswekelijks overleg met alle gemeenten. Daarnaast 
worden er op regelmatige basis overlegmomenten gepland met het aanspreekpunt van het 
COA om de voortgang in de samenwerking te monitoren en na te denken over mogelijke 
verbeterslagen.  
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Intensiveren contact met het COA op regionaal niveau 
 
 
5. Integrale trajecten  
 
Vergunninghouders in beeld  
Gemeenten hebben de vergunninghouders steeds beter in beeld, waardoor zij steeds beter 
de regie kunnen voeren over het totale integratietraject. Veel gemeenten maken hiervoor 
gebruik van het screeningsinstrument CompetenSYS, andere gemeenten hebben hun eigen 
screeningsformulier. Een veelgehoord knelpunt van CompetenSYS is dat het niet als 
volgsysteem fungeert. In het kader van de nieuwe inburgeringsplannen en het daarbij 
behorende PIP zijn we met CompetenSYS in gesprek om een volgsysteem in te bouwen.  
Intussen heeft een aantal gemeenten het initiatief genomen een ander volgsysteem in te 
kopen, waarbij de vergunninghouder zelf de regie heeft over de informatie die wordt 
opgenomen en wie hier inzage in heeft.   
  
Inburgering  
Gemeenten weten vaak niet wat er gebeurt bij de inburgeringsschool. Ze missen informatie 
over tussentijdse resultaten, aanwezigheid bij lessen en het geadviseerde en gevolgde 
traject. De afgelopen tijd is hiervoor, zeker sinds het ingaan van de nieuwe AVG, steeds 
meer aandacht. Inmiddels zijn alle gemeenten op de hoogte van de handvatten die zij 
vanuit de taaleis in de Participatiewet hebben, om zicht te krijgen op de benodigde 
informatie. De komende maanden worden de taalaanbieders ingelicht over de informatie 
die ze over de bijstandsgerechtigde vergunninghouders moeten aanleveren bij de 
gemeente. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over momenten waarop zij deze 
informatie verschaffen aan hun cursisten.  
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Activiteiten richting onderwijs en arbeidsmarkt  
 

• Twentse Actiedag  
De Twentse Actiedag was succesvol. Honderd vergunninghouders en twintig 
werkgevers hebben deelgenomen aan diverse workshops en elkaar ontmoet tijdens 
de meet & greet. In 2019 wordt hier vervolg aan gegeven.  

 
• Fast-track high-tech skills – onderzoeksproject van de UT  

De Universiteit Twente (UT) ontwikkelt het onderzoeksproject ‘Integration of 
Immigrants in Local Markets and Societies’. Vergunninghouders worden via 
versnelde onderwijstrajecten – fast-track high-tech skills development – opgeleid 
voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden in het (technisch) bedrijfsleven. 
Om een zo breed mogelijke groep vergunninghouders aan te spreken is de 
samenwerking met Saxion en het roc van Twente opgezocht.  
Met dit project krijgen honderd tot tweehonderd vergunninghouders de kans om 
zich te ontwikkelen richting een baan waarin zij hun talenten volledig kunnen 
benutten. Meerdere partners zijn hierbij betrokken, waaronder VluchtelingenWerk, 
het COA, vrijwilligersorganisaties, UAF en Mindt (projectleider in het Twentse 
ondernemersproject STAR/T). Tevens wordt gewerkt met partners uit de Europese 
Unie. Daarmee ambieert het project de behaalde resultaten in Twente in te zetten 
voor de oplossingen rondom het opleiden van vluchtelingen in Europa.  

 
• Combitraject ROC van Twente  

De leerlingen die vanuit de internationale schakelklas (ISK) niet kunnen 
doorstromen naar het reguliere onderwijs komen op hun 18de op de arbeidsmarkt 
terecht en hebben een inburgeringsplicht. Om deze jongeren zo veel mogelijk 
kansen te geven en ze zo stevig mogelijk in de maatschappij neer te zetten, is in 
september een eerste groep van achttien jongeren, afkomstig van het ISK in 
Enschede, gestart met een nieuw traject. Deze jongeren volgen twee jaar lang 
inburgeringslessen, gecombineerd met een opleiding op mbo 1-niveau. De 
ervaringen die ze bij bedrijven opdoen tijdens stages en de begeleiding die zij 
krijgen van werkcoaches van gemeenten, vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.  
Het doel is om in 2019 te starten met een groep leerlingen van het ISK in Almelo.  

 
• STAR/T  

Het ondernemersprogramma voor vergunninghouders is, na een zeer succesvolle 
pilot, onderdeel geworden van het reguliere aanbod voor vergunninghouders. In 
februari 2019 start een nieuwe groep.  
 

  
6. Overige  
Zeswekelijks vindt overleg plaats met de regionale werkgroep waarin alle gemeenten 
vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden de gemeenten met een nieuwsbrief wekelijks op 
de hoogte gehouden van ontwikkelingen en initiatieven.  
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Uitvoerdersoverleg  
Iedere tien weken komt het regionaal uitvoerdersoverleg bij elkaar. Daarin wisselen 
klantmanagers onderling ervaringen uit en delen zij informatie over concrete werkplekken 
en activiteiten. De regiocoördinator sluit aan bij dit overleg om informatie uit de praktijk 
op te halen en mee te nemen naar het beleidsoverleg en om de uitvoering van concrete 
informatie te voorzien. Hun vragen over deskundigheidsbevordering komen ook via dit 
platform naar boven.  
 
Gezondheid  
De sleutelfiguren van Pharos en gemeenten weten elkaar steeds beter te vinden. Zo geeft 
een van de sleutelfiguren in Almelo tijdens het participatieverklaringstraject een workshop 
over gezondheid in Nederland. De twee sleutelfiguren hebben daarnaast tijdens de 
Twentse Actiedag een workshop gegeven over gezond naar werk. Wat we nog missen is een 
sleutelfiguur uit de Eritrese gemeenschap. Hoewel de Eritrese sleutelfiguren uit andere 
regio’s volgens Pharos soms ook landelijk ingezet kunnen worden, merken we dat dit in de 
praktijk niet zo werkt.  
Alle gemeenten hebben afspraken met de GGD voor aanvullende programma’s over 
gezondheid en/of opvoedondersteuning.  
 
Ontzorgen  
De meeste gemeenten in Twente zetten ontzorgende maatregelen al op grote schaal in 
voor de groep vergunninghouders. Huur en andere vaste lasten worden ingehouden van de 
PW-uitkering, het resterende bedrag en de toeslagen ontvangt de persoon zelf. Vrijwillig 
budgetbeheer wordt nog niet toegepast.   
 
Borging  
Alle veertien gemeenten zijn aangesloten bij het regionaal overleg op beleidsniveau. Met 
betrekking tot de inburgering is ambtelijk uitgesproken dat regionale samenwerking 
wenselijk is. Met het plan van aanpak voor 2019 wordt hier verder vorm aan gegeven en 
afstemming gezocht in de bestuurlijke lijn.  
 
Het uitvoerdersoverleg denkt in 2019 mee met het beleidsoverleg over het thema Werk- en 
participatieprojecten en organiseert de Twentse Actiedag.  
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