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1. Schets van de regio 

Taakstelling  
Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te 
huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan 
een gemeente waarna deze passende woonruimte zoekt. Een overzicht per gemeente:  
 
Gemeente Taakstelling 2016 Taakstelling 2017 Taakstelling 2018  

Beemster 24 13 13 

Edam-Volendam 90 48 50 

Landsmeer 28 16 17 

Oostzaan 24 14 15 

Purmerend 202 108 111 

Waterland 45 25 24 

Wormerland 41 22 23 

Zaanstad 383 205 214 

Totaal 837 451 467 

 

Opvang 
Voor de opvang van asielzoekers (asielzoekers die nog in procedure zijn dan wel 
vergunninghouders die in een azc wachten op huisvesting in een gemeente) is er in de 
regio op dit moment geen proces-opvanglocatie (POL); in de zomer van 2017 is de POL in 
Zaandam gesloten. In het najaar van 2017 stond er een azc in Zaanstad met een capaciteit 
van ongeveer 450 vluchtelingen op de planning, maar door de lage instroom en de krimp 
bij het COA is dit azc afgeblazen. Relatief dichtbij zijn de azc’s in Alkmaar, 
Heerhugowaard, Almere, Amsterdam en Utrecht. 

Werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 
In de regio Zaanstreek-Waterland is een regionaal WSP actief waar werkgevers terecht 
kunnen met participatie-gerelateerde vragen en waarbinnen de werkgeversdienstverlening 
van de acht regiogemeenten en het UWV verder wordt afgestemd en vormgegeven.  

In september 2017 hebben de gemeenteraden van Zaanstad en Purmerend hun akkoord 
gegeven voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor de oprichting van een 
bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Het merendeel van de werkzaamheden van BaanStede, 
het voormalig sw-bedrijf van acht gemeenten, is opgegaan in deze organisatie die opereert 
onder de naam Werkom. Het belangrijkste doel van alle activiteiten van Werkom is de 
doorstroming van werkzoekenden naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt. 
Ook is Werkom er voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Regiogemeenten 
organiseren dit zelf.  



2. Kansrijke koppeling 

In de regio Zaanstreek-Waterland merken gemeenten niet veel van de kansrijke koppeling, 
waarschijnlijk omdat er geen specifieke beroepen in de streek zijn waar 
vergunninghouders aan gekoppeld kunnen worden. Tekortberoepen zijn grotendeels 
dezelfde als in de rest van Nederland.  
 
Wat opvalt is dat er na koppeling aan een gemeente steeds vaker sprake is van plaatsing in 
de buurt van een azc in de gemeente. Op dit moment wordt ongeveer twee derde van de 
gekoppelde vergunninghouders in een van de azc’s in de buurt geplaatst (Alkmaar, 
Heerhugowaard, Almere, Amsterdam en Utrecht). De rest is verspreid over het hele land.  
 
Aandachtspunten 
 

• Vermeld de reden van koppeling aan een bepaalde regio of specifieke gemeente in 
het TVS, zodat de gemeente van huisvesting hiervan op de hoogte is.   
 

 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1 

In de tweede helft van 2018 is in de regio de pilot ‘start azc’ uitgevoerd – een 
samenwerking tussen Landsmeer, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Purmerend, 
Beemster en Zaanstad, gebaseerd op een bestaande werkwijze in de gemeente Zaanstad 
en inmiddels aangescherpt door gezamenlijke ervaringen. Vanwege het geringe aantal 
vergunninghouders in azc’s in de buurt koos Edam-Volendam ervoor om niet aan de pilot 
deel te nemen.  

Doel van de pilot was het onderzoeken of begeleiding van vergunninghouders vanaf dag 1 
een positief effect heeft op hun welzijn, participatie en integratie. De beoogde resultaten: 

• Een gezamenlijk ontwikkelde werkwijze voor de begeleiding van vergunninghouders 
die net aangekomen zijn in een azc.  

• Evaluatie waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de ervaring van begeleide 
vergunninghouders in azc’s, nareizigers die niet in een azc worden geplaatst en de 
casemanagers van de gemeente en het COA.  

• Advies over eventuele borging.  
 
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de belangrijkste ervaringen: 

Onderwerp  Ervaringen  Bron  

Aantal gesprekken in 
azc’s 

Door de verlaagde taakstelling was het niet altijd nodig 
naar een azc toe te gaan voor een brede intake. Over het 
algemeen worden vergunninghouders veel vaker al binnen 
enkele maanden gehuisvest. Iedere casemanager heeft 
meerdere gesprekken in azc’s gehad. Aantallen verschillen 
per gemeente en variëren van twee tot vijftien gesprekken 
in zes maanden.  

Gemeente en COA 

Aantal 
vergunninghouders die 

Twee derde van de aan Zaanstreek/Waterland gekoppelde 
vergunninghouders wordt geplaatst in een azc ‘in de buurt’ 

TVS 



in een azc op afstand 
verblijven.  

(Amsterdam, Utrecht. Heerhugowaard, Alkmaar, Almere en 
Den Helder). Een derde wordt gespreid over het land 
geplaatst. 

Aanwezigheid 
klantprofiel 

Bij de start van de pilot was het klantprofiel in ongeveer de 
helft van de gevallen ingevuld; een deel zeer summier, een 
ander deel uitgebreid genoeg om er bruikbare informatie 
uit te halen. Gedurende de pilot werden de profielen 
steeds vaker gevuld of aangevuld.  

Gemeente 

Leefgebieden  De casemanager is veelal bezig met het managen van 
verwachtingen en het geven van uitleg. In een eerste 
gesprek heeft een vergunninghouder vaak nog veel vragen 
over huisvesting, waardoor er niet voldoende tijd meer is 
om op de verschillende leefgebieden in te gaan. Meer tijd 
om kennis met elkaar te maken en ruimte te bieden voor 
vragen, is wenselijk.  

Gemeente 

Ook herkenbaar voor 
het COA 

Bijzonderheden In een casus moest een vergunninghouder met 
gezondheidsklachten naar de arts in het azc, terwijl zij al 
bij een familielid in de gemeente verbleef. Dit riep de 
vraag op of deze vergunninghouder niet door een arts in de 
gemeente behandeld kan worden.  

Gemeente 

Het COA zal deze 
vraag beantwoorden.  

Contact tussen COA en 
gemeente  

Het contact tussen de casemanagers van het COA en de 
gemeente verliep naar wens. De COA-casemanagers waren 
goed bereikbaar of reageerden snel en gaven vaak goede 
input.  

Gemeente en COA-
casemanagers 

Wat kan beter? De casemanagers van de gemeente moeten voldoende tijd 
krijgen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, wat 
niet altijd het geval is. Sommigen hebben veel druk 
ervaren.  

Het is wenselijk dat de gemeente in de toekomst (als we 
aan termijnen gebonden zijn) via een centraal punt een 
afspraak met een vergunninghouder in het azc kan 
inplannen met daaraan voorafgaand een gesprek met de 
casemanager.  

Gemeente 

Heeft een 
vergunninghouder baat 
bij de brede intake in 
het azc?  

Over het algemeen: ja, omdat de vergunninghouder al 
bekend is. Een vroegtijdige intake en het al starten van 
maatschappelijke begeleiding kan de druk wegnemen van 
de eerste periode na huisvesting waarin veel andere zaken 
geregeld moeten worden.  

De casemanagers merken op dat vooral gemotiveerde 
(vaker hogeropgeleide) vergunninghouders baat hebben bij 
een brede intake omdat zij vaker al stappen richting de 
arbeidsmarkt kunnen zetten en goede voorlichting krijgen 
over de mogelijkheden voor huisvesting.  

Het valt COA-casemanagers op dat vergunninghouders beter 
weten wat ze te wachten staat bij de verhuizing naar de 
gemeente als de casemanager van de gemeente hun 
verwachtingen op verschillende gebieden (huisvesting, 
begeleiding, taal) managet. Omdat iedere gemeente een 
eigen aanpak heeft, blijft dit een lastig punt voor het COA.  

Gemeente en COA-
casemanagers 

 
 



Aandachtspunten 
 

• Nu gemeenten met de invoering van de nieuwe wetgeving per juli 2020 de 
wettelijke verplichting krijgen om een brede intake af te nemen (waarschijnlijk 
binnen een bepaalde termijn) luidt het advies om door te gaan met de werkwijze 
zoals die binnen de pilot opgezet is: 
 

o Doorgaan met de brede intake.  
o Casemanagers voldoende tijd geven om hier uitvoering aan te geven.  
o Regelmatig regionaal met elkaar overleggen over opgedane ervaringen.  
o Op momenten dat meer bekend is over het wettelijk kader de aanpak 

bijstellen zodat deze aansluit.  
 

 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn 

In 2017 zijn afspraken met het COA gemaakt over de warme overdracht. Nu de gemeenten 
in de regio zelf het voortouw nemen en brede intakes in azc’s afnemen, is besloten geen 
aandacht meer te besteden aan de eerder gemaakte afspraken. Dit past ook bij de plannen 
voor 2020, waarin gemeenten verplicht worden een brede intake te doen en een 
persoonlijk inburgerings- en participatieplan op te stellen.  
 
Casemanagers van de gemeenten en het COA zijn tevreden over de onderlinge 
samenwerking. Ze benaderen elkaar als hieraan behoefte is. De gemeenten in de regio zijn 
bekend met de programma's van het COA en nieuwe medewerkers kunnen worden 
geinformeerd met eerdere regionale updates waarin alle informatie opgenomen is. 
 
In 2016 voelden de gemeenten zich pas verantwoordelijk voor vergunninghouders vanaf het 
moment dat zij hun inburgering achter de rug hadden. Dit is verschoven naar het moment 
van huisvesting. Sinds de tweede helft van 2018 wordt al in het azc aandacht besteed aan 
inburgering (pilot ‘start azc’). Naar vergunninghouders met wie niet gesproken wordt in 
azc’s gaat pas na huisvesting aandacht uit. 
 
 
5. Integrale trajecten 

In de regio Zaanstreek-Waterland is een aantal integrale trajecten ontwikkeld; een deel is 
nog in de maak. Sommige trajecten zijn alleen geschikt voor vergunninghouders die al 
ingeburgerd zijn of in de avond inburgeren, andere kunnen gedurende de week naast een 
inburgeringstraject lopen. In deze trajecten krijgen werkgevers voorlichting over de 
vergunninghouders en eventuele problemen die zich kunnen voordoen in de beginperiode. 
Er worden duidelijke afspraken gemaakt en mogelijkheden van extra begeleiding op de 
werkvloer worden altijd doorgenomen. 
 
Knelpunten 
Er worden onvoldoende kandidaten aangemeld. Sommige trajecten worden daarom extra 
onder de aandacht gebracht bij de beleidsmedewerkers en de uitvoerders in de betrokken 



gemeenten. Ook zijn er bijeenkomsten met de WSP-medewerkers geweest, gericht op 
deskundigheidsbevordering over de groep vergunninghouders en het delen van successen 
en mogelijkheden.  
 
Een ander knelpunt is de duurzaamheid van een plaatsing. Vergunninghouders vinden en 
behouden moeilijk een baan. Dit laatste zien we aan de hoge terugvalcijfers. Sleutelwoord 
is maatwerk, maar dit is met de beperkte capaciteit lastig te realiseren. 
 
Die onvoldoende capaciteit van gemeenten om alle kandidaten succesvol te begeleiden is 
het derde knelpunt. De kandidaten zijn redelijk in kaart gebracht, maar alleen 
maatschappelijke begeleiding of een gesprek met een casemanager is niet genoeg. Er is 
intensieve begeleiding nodig om alle vergunninghouders goed voor te bereiden op het werk 
en te voorkomen dat ze uitvallen.  
 
Activiteiten 
In de regio zijn deskundigheidsbijeenkomsten voor het WSP georganiseerd waarbij ook de 
casemanagers en de regiocoördinator betrokken waren. Tevens is bij een van de grote 
werkgevers een informatiebijeenkomst en workshop voor medewerkers georganiseerd. 
Daarbij zijn intervisiesessies gehouden voor medewerkers die vergunninghouders op hun 
werkplek begeleiden. Tot slot is er een omscholingsmarkt gehouden (niet alleen voor 
vergunninghouders), begeleid door de jobhunter, waar een groep vergunninghouders met 
werkgevers in gesprek is gegaan over de mogelijkheden.  
 
Overzicht sectortrajecten 
Onderstaand overzicht toont de ontwikkelde trajecten én trajecten die nog in ontwikkeling 
zijn. 
 
Ontwikkelde projecten Beschrijving  
Lastechniek,  
opleiding + baangarantie 
Velsen-Noord 

• Praktijkwerkstage, vijf dagen per week, max. tien weken (MBU) 
• Contractfase, minimaal 32 uur per week, zes maanden (uitstroom) 
• Kosten Leerwerktraject: 5.000 euro, btw vrijgesteld, incl. 

baangarantie 
 

Opleiding tot 
Verkeersregelaar + 
baangarantie 
Amsterdam Nieuw-West 

• Opleidingsfase, twee maanden (MBU) waarvan een maand theorie en 
een maand praktijkervaring 

• Aansluitend bij goed functioneren een vaste aanstelling met een min-
max contract van 24-40 uur per week 

 
Diverse functies binnen de 
Zorgsector WEP 
Diverse locaties in de regio 

• Zes maanden WEP 
• Bij goed functioneren uitstroom naar een BBL 

 
Housekeeping 
Amsterdam en Zaandam 

• Een maand proefplaatsing 
• Contract 15-25 uur per week, ook goed te doen naast inburgering 
• Weekenden moet kandidaat beschikbaar zijn 

 
Bouw sector, diverse functies 
Opleidingslocatie Zaandam 

• Start met testweek, verslag of iemand affiniteit heeft met de bouw 
en welke richtingen 

• Een tot twee maanden proefplaatsing, afhankelijk van de 
achtergrond 

• Uitzendovereenkomst, minimaal vier dagen per week  
Logistiek  • Logistiekmedewerker met een maand proefplaatsing 



Magazijnmedewerker 
Beverwijk 

• Tijdens de proefplaatsing wordt vooral getraind en geleerd. Daarna 
volgt een zes-maanden-contract met het gemiddelde aantal uren dat 
gewerkt is tijdens de proefplaatsing  
 

Elektrotechniek/wtb-cursus 
met baanintentie 
Opleidingslocatie 
Amsterdam, Amersfoort  

• Training door bij OTIB aangesloten bedrijven, kosteloos aangeboden 
• Vervolgens komen vergunninghouders in loondienst bij een van de 

aangesloten bedrijven 
• Gewenste taalniveau in B2, affiniteit met techniek. Duur circa vier 

maanden MBU 
Horeca 
Opleidingslocatie Amsterdam 

• Een opleiding van zeven dagen, langer indien nodig. Vervolgens 
training op de werkvloer, max. twee maanden met behoud van 
uitkering 

• Na afronding van de training en stage volgt een arbeidsovereenkomst 
onbepaalde tijd, fulltime of de maximaal haalbare werkuren 

• Trauma/faalangst- en motivatiecoaches aanwezig 
• Kosten opleiding incl. baangarantie 1.995 euro (excl. btw) 

Productiemedewerker/ 
werken en leren voor 
machinebediende/werken en 
leren voor procesoperator  
Eenjarige opleiding betaald 
door de werkgever 
Wormerveer 

• Kandidaat start als productiemedewerker. Indien gemotiveerd en 
geschikt kan kandidaat verder leren voor procesoperator. Kandidaat 
krijgt dan een LITOP-opleiding (mbo 2) van een jaar aangeboden, 
volledig betaald door de werkgever 

• Eerst contract van zeven maanden via het uitzendbureau, dan een 
jaarcontract bij de werkgever 

 
Asbestsaneerder, opleiding 
met baangarantie 
 
 

• De opleiding DAV-1 
• Een tot twee maanden proefplaatsing 
• Arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden 
• Kosten leertraject: 2.185 euro 

 
  
Projecten in ontwikkeling Beschrijving  
Bouw en Installatietechniek 
Duaal naast inburgering 

• Leerwerkopleiding, vijf dagen per week, zes maanden (MBU) 
• Contractfase, 40 uur per week, twaalf maanden (uitstroom) 
• Kosten Leerwerktraject: 5.000 euro, btw vrijgesteld, incl. 

baangarantie 
Transport en logistiek, 
heftruck  
 

• Certificaat voor heftruck, reachtruck en elektrische pendeltruck, 
twee dagdelen theorie, zes dagdelen praktijk 

• Uitstroom naar werk 
Transport en logistiek, 
koerier, 
vrachtwagenchauffeur 

• Rijbewijs B halen, twee maanden als bijrijder, proefplaatsing, 
uitstroom naar werk als koerier  

• Groot rijbewijs halen, aan de slag als vrachtwagenchauffeur 
 

Productiemedewerker • Diverse locaties, veel vacatures waarvoor de taal niet zo belangrijk 
is; veelal fulltime functies 
 

Verkoopmedewerker  • Voor diverse winkels in de regio, leertraject  
 

 
 
Scholing  
In de regio Zaanstreek/Waterland is geen gecombineerd aanbod voor inburgering en het 
volgen van een beroepsopleiding, in Amsterdam wel. De gemeente vergoedt de reiskosten. 
Hierdoor worden verschillen in behandeling tussen vergunninghouders in Amsterdam en 
andere gemeenten zichtbaar, zoals de vergoeding voor studies en opleidingen.  
 



Vergunninghouders die kunnen studeren worden aangemoedigd dit te doen. Alleen 
Zaanstad heeft een convenant met het UAF, maar vergunninghouders uit andere 
gemeenten mogen met toestemming van de casemanager ook studeren met hulp van het 
UAF. Het gaat hierbij altijd om maatwerk. Dat het UAF geen ruimte meer heeft voor 
studenten wordt als een groot probleem ervaren; meerdere studenten uit de regio zijn 
afgewezen of teruggemeld bij de gemeente. 
 
Vergunninghouders uit de regio maken vooral gebruik van taalscholen in Purmerend, 
Zaanstad en Amsterdam, maar in Zaanstad en Amsterdam zijn enkele taalscholen 
geschorst. Dit brengt allerlei problemen voor vergunninghouders met zich mee: zij kunnen 
maanden geen les volgen, zijn een deel van hun lening kwijt of hebben problemen met 
andere kosten zoals voor de kinderopvang. In het eerste kwartaal van 2019 doet de 
regiocoördinator een voorstel om dit probleem aan te pakken.  
 
 

6. Overige 

Groep die de inburgering niet haalt 
Welke vergunninghouders hun inburgering niet halen is slechts deels bekend. Degenen van 
wie dat wel bekend is, worden met maatwerk ondersteund om alsnog hun 
inburgeringsdiploma te behalen.  

Gezondheid  
Meerdere gemeenten werken met sleutelpersonen, maar niet uitsluitend voor gezondheid. 
Twee gemeenten zetten een sleutelpersoon voor jongere Eritreeërs in, twee andere 
gemeenten maken gebruik van vrijwilligers van VluchtelingenWerk die zelf uit de 
doelgroep komen. Zaanstad heeft een sleutelpersoon gezondheid in dienst. Deze is binnen 
de pilot ‘Start azc’ regionaal ingezet.  

Er is een start gemaakt met een preventief gezondheidsprogramma: Mindfit. De eerste 
deelnemers zijn de hervestigers uit een gemeente, de tweede groep zal bestaan uit 
gezinsherenigers uit twee of drie gemeenten. De sleutelpersoon gezondheid is een van de 
trainers bij Mindfit. Mindfit wordt in 2019 voortgezet; in Zaanstad krijgen dan in elk geval 
nog twee groepen het aanbod. Als daar behoefte aan is, kunnen regiogemeenten ook 
deelnemers aanmelden.  

Nareizigers 
Er wordt in de begeleiding van vergunninghouders geen onderscheid gemaakt tussen een 
referent en nareizigers. Iedere gemeente in de regio biedt beide groepen begeleiding aan.  

Ontzorgen 
Doorgaans vindt ontzorgen pas plaats als zich problemen voordoen en 
betalingsachterstanden ontstaan. Alle gemeenten betalen huurkosten door als dit nodig is. 
Zorgkosten werden ook vaak doorbetaald, maar dit is gestaakt.  
Edam-Volendam heeft naast maatschappelijke begeleiding EuroWijzer ingekocht, specifiek 
voor vergunninghouders met weinig of geen financiële vaardigheden. Het traject richt zich 
op financiële bewustwording, het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid en 
preventie van financiële problemen. Enkele gemeenten zetten ook budgetcoaches in. 



Borging  
Drie gemeenten hebben besloten om door te gaan met de brede intakes waarmee in de 
pilots is geëxperimenteerd. In het eerste kwartaal van 2019 wordt dit regionaal besproken. 
De sectorale trajecten worden in de eerste twee maanden van 2019 geborgd binnen het 
WSP.  

Overige activiteiten  
De voortgang van het project Screening en matching wordt ieder kwartaal geëvalueerd in 
een regionaal beleidsoverleg. Alle betrokkenen (beleid en uitvoering) ontvangen wekelijks 
tot driewekelijks informatie over de laatste ontwikkelingen en nieuws. Met de 
taalaanbieders vindt een regionaal kwartaaloverleg plaats.  
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