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1. Schets van de regio 
De arbeidsmarktregio Zeeland omvat dertien regiogemeenten. Borsele, Goes, Kapelle, 
Noord-Beveland en Reimerswaal vormen samen GR De Bevelanden. De gemeenten 
Vlissingen, Middelburg en Veere vormen GR Orionis Walcheren.  
 
GR de Bevelanden (afdeling Werk, Inkomen en Zorg) is verantwoordelijk voor de 
huisvesting, uitkering en werktoeleiding van vergunninghouders. Daarnaast maakt deze 
afdeling de afspraken met VluchtelingenWerk Zeeland/Goeree Overflakkee over 
maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. GR Orionis is verantwoordelijk voor 
de uitkeringsverstrekking aan vergunninghouders. In beide gevallen is het beleid rond 
vergunninghouders de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten zelf.  
 
Zeeland kent een aantal grote werkgelegenheidssectoren: industrie, detailhandel, overige 
zakelijke dienstverlening, horeca en zorg & welzijn. In de zorg- en welzijnssector werken 
momenteel veel ouderen die op korte termijn gaan uitstromen. Ook in het onderwijs en in 
het openbaar bestuur is dat het geval. Dat betekent veel vacatures binnen nu en 2019 
beschikbaar komen en vervuld moeten worden.  
 
Zeeland heeft drie subregionale werkgeversservicepunten en één regionaal 
werkgeversservicepunt:  
 

• Het WSP Walcheren is ondergebracht bij de GR Orionis  

• Het WSP Oosterschelderegio is ondergebracht bij de GR De Bevelanden  
• Het regionale WSP Zeeland wordt ingevuld door UWV  

 
 Het WSP Zeeuws-Vlaanderen is ondergebracht bij de gemeente Terneuzen  
 
Verder zijn er in Zeeland een aantal sw-bedrijven actief: 
  

• In Zeeuws-Vlaanderen: Dethon  

• Op Walcheren: Orionis  

• Oosterschelderegio: de Betho (voor De Bevelanden en Tholen) en de Zuidhoek 
(Schouwen Duiveland).  

Huisvesting vergunninghouders   
De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is in Zeeland als volgt verdeeld: 
  

Gemeente  Inwoneraantal  Taakstelling VH 1e 
helft 2017  

Achterstand VH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017  

Nog te plaatsen per 1 
april 2017  

Hulst  27.372  21  23  40  

Terneuzen  54.657  
 

42  10  2  

Sluis  23.639  18  4 voor op TS  3  
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Totaal  
Zeeuws Vlaanderen  

105.668  81      

  
Gemeente  Inwoneraantal  Taakstelling VH 1e 

helft 2017  
Achterstand VH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017  

Nog te plaatsen per 1 
april 2017  

Vlissingen  44.451  34  25 voor op TS  21  

Middelburg  47.873  37  54  71  

Veere  21.960  17  3  8  

Gemeente  Inwoneraantal  Taakstelling VH 1e 
helft 2017  

Achterstand VH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017  

Nog te plaatsen per 1 
april 2017  

Totaal  
Walcheren  

114.284  88      

Kapelle  12.639  10  4 voor op TS  -2  

Reimerswaal  22.265  17  1 voor op TS   4  

Goes  37.207  29  3  12  

Borsele  22.612  18  3 voor op TS   6  

Noord-Beveland  7.421  6  2  -1  

Schouwen-Duiveland  33.735  26  21  31  

Tholen  25.421  20  17  24  

Totaal  
Oosterschelderegio  

161.300  126      

 Bron: Regioplan d.d. mei 2017 

 
 
2. Kansrijke koppeling 
In de regio zijn twee azc’s: een in Middelburg en een in Goes. Behalve uit de twee 
Zeeuwse azc’s zijn aan Zeeland gekoppelde vergunninghouders afkomstig uit het hele land 
(twaalf azc’s in totaal). Medio december 2018 is de regiocoördinator in opdracht van het 
ministerie van SZW door onderzoekers geïnterviewd over de ervaring met de kansrijke 
koppeling. In dit gesprek heeft zij aangegeven dat Zeeland weinig meerwaarde voelt van 
dit (in principe prima) instrument. Krapteberoepen in de regio zijn de zorg, horeca, 
techniek en logistiek. De klantmanagers van gemeenten hebben niet de ervaring dat er 
vergunninghouders met deze achtergrond aan Zeeland worden toegewezen.  
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Het proces van kansrijke koppeling kan worden verbeterd als het COA in ieder 
klantprofiel transparant maakt wat de reden van koppeling is geweest van de 
vergunninghouder aan de arbeidsmarktregio.  
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• Het is prettig als het COA inzicht geeft in het percentage vergunninghouders per 
arbeidsmarktregio met een Syrische en Eritrese achtergrond. In Zeeland heerst al 
lange tijd het gevoel dat er in verhouding tot andere arbeidsmarktregio’s meer 
Eritrese vergunninghouders worden toegewezen. 
 

 
3. Integratie en participatie vanaf dag 1 
In bovengenoemd interview heeft de regiocoördinator aangegeven dat het vroegtijdige 
contact tussen de gemeente en gekoppelde vergunninghouders in de azc’s moeizaam 
verloopt. De meet & greet van klantmanagers van gemeenten en casemanagers van het 
COA heeft daar weliswaar enige verbetering in gebracht, maar de grote geografische 
afstand tussen de veertien azc’s en de gemeenten waar de vergunninghouders worden 
gehuisvest blijkt toch een struikelblok om hier echt mee aan de slag te gaan.  
 
Aandachtspunten c.q. aanbevelingen 
 

• Zet de azc’s in de regio (Goes en Middelburg) in voor vergunninghouders die 
gekoppeld zijn aan gemeenten in Zeeland. Zeker met het oog op de komst van de 
nieuwe Wet Inburgering die uitgaat van vroegtijdig contact van gemeenten met hun 
vergunninghouders in het azc vanwege de brede intake voor het PIP (Plan 
Inburgering en Participatie).  
 

 
4. Warme overdracht en doorlopende lijn 
Tijdens het ketenoverleg van het COA-Zuid-Nederland en de Divosa-bijeenkomst voor 
regiocoördinatoren is nagedacht over de manier waarop we de samenwerking tussen het 
COA en gemeenten en de warme overdracht van het TVS-klantprofiel kunnen borgen. Dit 
heeft geleid tot een ogenschijnlijk goed samenwerkingsprotocol waarvan de insteek voor 
het COA echter te juridisch bleek. 
 
Tijdens het vervolgoverleg van de arbeidsmarktregio’s van Brabant, Limburg en Zeeland 
met COA Zuid-Nederland (najaar 2018) hebben de regiocoördinatoren voorgesteld het 
samenwerkingsprotocol om te bouwen tot een handboek. Het COA kan zich hierin vinden. 
Het handboek wordt verspreid onder de regiogemeenten van de arbeidsmarktregio’s Zuid. 
 
 
5. Integrale trajecten 
 
Ontwikkeling van een leerwerktraject techniek 
Sinds mei 2018 heeft de arbeidsmarktregio een aantal overleggen met lokale partners in de 
techniek en het UAF gefaciliteerd om te onderzoeken of zij mogelijkheden zien voor een 
leerwerktraject voor vergunninghouders. In december 2018 vond hierover een laatste 
overleg plaats, waarbij Centricity24, dat een aanvraag had gedaan voor de regiofiche (zie 
hieronder) is gekoppeld aan de lokale partners. Centricity24 begeleidt de deelnemers 
intensief, biedt zo nodig stageplekken om de taalvaardigheid te verbeteren en is de 
actieve schakel richting het roc en werkgevers. Medio januari 2019 wordt duidelijk of dit 
leerwerktraject daadwerkelijk van start gaat. 
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Regiofiches 
Regiofiches zijn een financiële impuls voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. De subregio’s kunnen 
per 2019 van start met de plannen waarvoor zij een aanvraag hebben ingediend. Drie van 
de acht plannen zijn specifiek gericht op vergunninghouders, in de andere vijf zijn 
vergunninghouders onderdeel van de doelgroep bijstandsgerechtigden. De inspanningen 
voor de regiofiche dragen tevens bij aan het creëren van financiële armslag. 
 
Overzicht sectorprojecten 
Eind 2018 is het overzicht van de sectorprojecten voor vergunninghouders geüpdatet: 
 
Project Beschrijving 
Horecaproject 
Terneuzen 
 

Vergunninghouders leren de werkzaamheden in de keuken en alle regels omtrent HECCP. 
Hiernaast raken zij bekend met de gerechten die in Nederland vaak op het menu staan. 
Aan het einde van dit drie maanden durende traject leggen zij examen af voor het 
horecacertificaat. Vergunninghouders die goed Nederlands spreken kunnen ook aan de 
cursus sociale hygiëne deelnemen.  

Asito droomparken 
Zeeuws-Vlaanderen 

De vergunninghouder gaat eerst acht weken - een dag per week - op proef aan de slag in 
vakantiepark Breskens. Asito regelt vervoer naar de locatie, de jobcoach van het WSP 
verzorgt de begeleiding op de werkvloer. Op het park zijn twee ambassadeurs aanwezig die 
het traject in het voorgaande jaar volledig hebben doorlopen en nu een 
arbeidsovereenkomst met Asito hebben. Wanneer mensen een loonwaarde van 80 tot 100 
procent behalen, kunnen zij meerdere dagen aan de slag bij Asito met behoud van 
uitkering en met een extra inkomen van 2 euro per gewerkt uur (constructie Flextensie). 
Daarnaast krijgt de vergunninghouder een arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid om bij 
Asito de Basis Vakopleiding Schoonmaak te volgen (gefinancierd door de gemeente). 
Vervoerskosten na de proefperiode worden gedekt via Flextensie. 

Kassenproject Westdorpe 
Zeeuws-Vlaanderen 

Voor een periode van drie maanden leert de vergunninghouder dieven, knippen en oogsten 
in de praktijk. Een cursus heftruck en veiligheid (VCA) behoort tot de mogelijkheden 
(examen kan in het Nederlands, Engels, Frans of Arabisch worden afgenomen). De cursus 
zelf is in het Nederlands. Deze cursussen zijn interessant voor de glastuinbouwsector, maar 
ook voor andere bedrijven, wat de mogelijkheid op werk vergroot. Niet iedereen stroomt 
immers door richting de professionele glastuinbouwbedrijven. Naast de basiscursus wordt 
een cursus plantenteelt gegeven, die uiteraard voor de groene sector een mooie aanvulling 
is. Na afloop van de drie maanden wordt gekeken of iemand naar regulier werk bemiddeld 
kan worden.  

VIP-training Vluchtelingenwerk 
De Bevelanden 

Met behulp van ESF-middelen geeft VW Zeeland/Goeree Overflakkee de training 
‘Vluchtelingen Investeren in Particperen’ aan vergunninghouders. In deze training gaan 
vergunninghouders aan de slag met het inventariseren van hun persoonlijke en 
werkkwaliteiten, het maken van een cv en het zich presenteren aan mogelijk 
geïnteresseerde werkgevers. Na acht weken training stellen zij zich in een eindsessie voor 
aan contactpersonen met een breed netwerk en ontvangen zij hun diploma. 

Stagekansplaats 
VluchtelingenWerk 
De Bevelanden 

In opdracht van GR De Bevelanden voert VluchtelingenWerk Zeeland/Goeree-Overflakkee 
het project stagekansplaats uit. VluchtelingenWerk staat de duale aanpak voor 
(taal/inburgering gelijktijdig met het opdoen van werkervaring of volgen van een 
aanvullende opleiding). Vergunninghouders krijgen een stagekansplaats aangeboden op 
eigen niveau, zodat zij werkervaring kunnen opdoen en hun taal kunnen oefenen. Na een 
traject van drie tot zes maanden is de kans op uitstroom naar betaald werk groot. De 
begeleiding vindt een-op-een plaats door vrijwilligers die speciaal voor deze taak zijn 
geworven, onder wie veel jobcoaches uit het bedrijfsleven en loopbaancoaches. In totaal 
zijn zeven jobcoaches actief die worden aangestuurd door een (betaalde) coördinator. Het 
contract met GR De Bevelanden dateert van voorjaar 2016. Vanaf 2016 zijn meer dan 
negentig personen geplaatst op een stagekansplaats. Tot en met oktober 2018 zijn 27 
vergunninghouders geplaatst op een reguliere baan.  

Vrachtwagenchauffeur 
De Bevelanden 

Van de zeven vergunninghouders die in januari 2018 gestart zijn met de theorie-
examentraining bij Dek opleiding in Goes, zijn er drie afgehaakt. Na bijna een jaar zijn er 
nu nog vier bezig met hun opleiding (en ver gevorderd). Doel is na tien dagen les met 
behulp van een vrijwillige tolk het theorie-examen te halen en daarna verder te gaan met 
het praktijkexamen. Alleen op deze manier zijn vergunninghouders klaar voor de 
transportsector. Alle berichten in de media rondom een tekort aan vrachtwagenchauffeurs 
en betaling van opleidingen blijkt in de praktijk niet van toepassing voor 
vergunninghouders, omdat zij niet voldoen aan het taalniveau dat werkgevers als 
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voorwaarde stellen. Vergunninghouders hebben extra ondersteuning nodig; die 
mogelijkheid biedt GR de Bevelanden - een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
klantmanager, VluchtelingenWerk en WSP waarbij de ontwikkeling van de cliënt in zijn 
beroepskeuze voorop staat. 

Infrapool (SROI-aanbesteding) 
De Bevelanden 
 
 
 
 
 
 
 

De infrapool is een Zeeuwse SROI-samenwerking waarin samen met de dertien gemeenten, 
provincie en het waterschap, social return-afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken houden 
in dat alle overheden bij hun infra-aanbestedingen een paragraaf opnemen waarin ze de 
bedrijven verplichten een uitkeringsgerechtigde uit de infrapool mee te laten werken aan 
de realisatie van de opdracht. Alle WSP’s en het UWV melden de geschikte kandidaten aan 
bij de infrapool. Door bundeling van de werken en mensen zouden de kandidaten duurzaam 
aan het werk moeten blijven. In de praktijk heeft dit niet zo uitgepakt en werken in de 
infrapool voornamelijk mensen uit de Bevelandse gemeenten. De infrapool zal vanaf 
voorjaar 2019 niet in de huidige vorm doorgaan.  

VCA Arabisch 
De Bevelanden 

Achttien Arabischsprekende cursisten hebben in 2018 een VCA-cursus bij VCA Nederland in 
het Arabisch gevolgd. Vijf cursisten zijn geslaagd. 

Reimerswork 
De Bevelanden 

Re-integratieproject, opgezet door de gemeente en ondernemers voor inwoners van de 
gemeente Reimerswaal, dat regelmatig wordt ingezet voor vergunninghouders. 
Ondernemers in Reimerswaal zijn bereid hun netwerk in te zetten om vergunninghouders 
en andere werkzoekenden werkervaring te laten opdoen. Ze denken mee over de 
mogelijkheden voor de vergunninghouders en helpen bij het leggen van het eerste contact. 
Eén werkervaringsplaats is gerealiseerd. Met andere vergunninghouders lopen gesprekken. 

Vergunninghouders in de zorg 
in kader van SROI 
De Bevelanden 

In het kader van SROI is met een aantal zorgaanbieders afgesproken dat zij plekken 
beschikbaar stellen voor de gemeentelijke doelgroep, onder wie vergunninghouders. 

TaaT-project 
Walchereren 
 

Op Walcheren hebben taalaanbieders Mondo en Scalda de handen ineengeslagen met de 
gemeenten Middelburg & Veere en het Taalhuis in het zogeheten TAAT-project: een 
alternatieve methode om de Nederlandse taal te leren voor moeilijklerende anderstalige 
analfabeten. In maart 2018 startten twee speciaal opgeleide docenten een pilotgroep in 
Middelburg. Het is de bedoeling om met meer gemeenten op Walcheren nieuw beleid voor 
activering en het zelfredzamer maken van analfabeten te ontwikkelen. De TAAT-Stichting 
zet in op contacten buitenshuis, waar mogelijk op toeleiding naar (vrijwilligers)werk en 
zoekt actief de samenwerking met bedrijven die (leer)werkplekken aanbieden. 

WSW-bedrijven 
Dethon Oostburg 
Sluis 
 
 

Vergunninghouders worden op de werkvloer begeleid op de snoep-, montage- en 
inpakafdeling. Het is de bedoeling dat aan het einde van het drie maanden durende traject 
vergunninghouders bekend zijn met de gedragsregels op de Nederlandse werkvloer en 
kunnen doorstromen naar een baan bij een reguliere werkgever.  

Orionis  
Walcheren 

In het project worden inburgeringslessen (taal) gecombineerd wordt met vaktaal. De 
doelstellingen van dit geïntegreerde traject ‘Inburgering gericht op werk’: 

• een versnelde mogelijkheid tot Inburgering 
• integratie naar duurzaam betaald werk 

Orionis  
Walcheren 

Bij Orionis kunnen vergunninghouders instromen in alle aangeboden werkleertrajecten: 
• horeca-assistent (incl. opleiding) 
• schilderen (incl. opleiding) 
• schoonmaak (incl. opleiding) 
• assistent dienstverlening, zoals huismeester (incl. opleiding) 
• groenvoorziening (diverse cursussen mogelijk) 
• bouw/hout (mogelijk doorstroming naar reguliere opleiding) 
• metaal 
• tuktuk-project 

Op de productieafdelingen worden ook taalstages aangeboden voor vergunninghouders die 
het Nederlands nog onvoldoende beheersen om aan de slag te gaan bij een werkgever. 

De Betho 
Noord- en Zuid- Beveland 

Taalstages op de productieafdelingen (inpakken, stickeren, led-verlichting) voor 
vergunninghouder die het Nederlands nog onvoldoende beheersen om bij een werkgever 
aan de slag te gaan. Naast de Nederlandse taal spreken en verstaan is het doel om 
werknemersvaardigheden op te doen. Degenen die redelijk Nederlands spreken en hiervoor 
gemotiveerd zijn kunnen hun VCA behalen bij de Betho. 34 van de circa 300 
uitkeringsgerechtigde vergunninghouders volgt een taalstage bij de Betho. 

De Zuidhoek  
Schouwen- Duiveland 
 

De Zuidhoek voert in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland trajecten uit gericht 
op uitstroom naar regulier werk die vergunninghouders al volgen tijdens hun inburgering. 
Vergunninghouders worden onder andere geplaatst op werkervaringsplaatsen (wep) bij De 
Zuidhoek, de Ruilwinkel, supermarkten, zorginstellingen en metaalbedrijven. Sommige 
vergunninghouders hebben al een deels betaalde baan. De Zuidhoek werkt nauw samen 
met VWN, Scalda, Gors en SMWO. 
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6. Overige 
 
Veranderopgave Inburgering (VOI) 
Tijdens de najaarsbijeenkomst van 29 november is een eerste inventarisatie onder 
Zeeuwse gemeenten gehouden, gericht op de Veranderopgave Inburgering (VOI). Hierin 
kwamen zowel zorgen als kansen en wensen met betrekking tot ondersteuning aan de 
orde. Daarnaast is een eerste opzet gemaakt voor een projectplan voor het eerste half jaar 
van 2019. 
 
Netwerkvorming en kennisdeling 
Voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering van Zeeuwse professionals op het gebied 
van vergunninghouders is in november 2018 samen met OndersteuningsTeam Asielzoekers 
en Vergunninghouders (OTAV) gezondheid VNG een najaarsbijeenkomst voor en door de 
Zeeuwse gemeenten georganiseerd. Hier hebben vrijwel alle regiogemeenten een good 
practise gepresenteerd. Ook vonden er inspiratierondes plaats waarin zij hun vragen en 
dilemma’s rondom vergunninghouders met elkaar deelden. Een overzicht van de good 
practices: 
 

• Integrale samenwerking klantmanager, vrijwilliger en opbouwwerker (Sluis) 
Sluis heeft de begeleiding van vergunninghouders zelf in handen. Klantmanagers 
houden zich bezig met praktische zaken als de woning, uitkering, bankrekening, 
opleiding, DUO-lening, studiefinanciering, werk en toeslagen. De vrijwilligers 
richten zich op het ‘leven in de buurt’: kennismaken met buren, wegwijs naar 
supermarkt, huisarts, school, inburgering, verenigingen, bibliotheek, hoe werkt de 
OV-chipkaart, post doornemen, etc. De vrijwilligers worden ondersteund door 
opbouwwerkers. Bij vragen of problemen pakt de opbouwwerker dit op. 
 

• Inburgeren en het belang van opvolging (Terneuzen) 
Terneuzen is inburgeraars, ondanks de Wet inburgering uit 2013, altijd blijven 
monitoren. Ze schrijft vergunninghouders bij de intake voor de uitkering meteen in 
bij een taalaanbieder. De DUO-lening wordt binnen zes weken via DigiD 
aangevraagd. De hele periode wordt de voortgang van het leerproces bewaakt. Er 
zijn korte lijnen bij verzuim en reiskosten van huis naar school worden vergoed. 

 
• Integrale samenwerking (Schouwen Duiveland) 

Samenwerking met de juiste instanties (SMWO, politie, Scalda, VluchtelingenWerk, 
ruilwinkel én werkgevers) en het belang van regelmatig netwerkoverleg met deze 
partners staan centraal in deze aanpak. Door de integrale samenwerking kan snel 
en kordaat ingesprongen worden op – soms lastige - situaties.  
 

• Taal Anders – Andere Taal (gemeente Middelburg i.s.m. TAAT-project) 
Voor vergunninghouders die ontheven worden van de inburgering vanwege 
analfabetisme of lage leerbaarheid zet Middelburg de TAAT-methode in. De 
Nederlandse taal wordt geleerd door te doen en is gericht op laaggeschoolde 
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(semi)analfabeten. Doel is de integratie te bevorderen, ook door gelijktijdige 
activering naar (vrijwilligers)werk.  

 
• ‘Ik wil een kans krijgen om te bewijzen wat ik kan’ (Vlissingen) 

De gemeente Vlissingen heeft het initiatief genomen om een aantal nieuwkomers 
via een reeks artikelen in ‘De Bode’ te introduceren bij andere Vlissingers. Door 
vergunninghouders hun verhaal te laten vertellen wil de gemeente de aanwezigheid 
van vergunninghouders kenbaar maken en draagvlak creëren en zo het meedoen in 
de buurt vergemakkelijken. 

 
• Vergunninghouders succesvol matchen op werk (GR de Bevelanden i.s.m. 

VluchtelingenWerk) 
Binnen de GR Bevelanden is de ervaring dat vergunninghouders zonder een 
specifieke aanpak en extra begeleiding niet of nauwelijks aan het werk komen. Er 
zijn klantmanagers en jobhunters speciaal voor vergunninghouders. Zij werken 
intensief samen met de sectie arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk. Via VWN 
matcht de GR een grote groep vergunninghouders met werkervaringsplaatsen. Vaak 
leidt dit tot een betaalde baan. 
 

• Hoe betrek je vergunninghouders bij beleid en uitvoering (Tholen)? 
De gemeente Tholen betrekt vergunninghouders bij de beleidsontwikkeling.  
 

• Migreren doe je samen: over burgerinitiatieven en meedoen in de buurt (Hulst 
i.s.m. ‘Hulst voor elkaar’) 
In Hulst wordt de inburgering van vergunninghouders opgepakt met buurtbewoners. 
Hiervan kunnen beide groepen profiteren. Zo worden de zwemlessen voor 
vergunninghouders gegeven met kinderen die opgroeien in armoede, zodat ze goed 
met elkaar leren omgaan.  
 

Overige activiteiten  
 

• Onder leiding van de regiocoördinator wordt de ‘Wie doet wat-lijst’ voor 
vergunninghouders in Zeeland bijgehouden. 

• De ‘Nieuwsbrief aan de slag’ met nieuws over vergunninghouders vanuit het 
ministerie, kennisinstituten en Divosa wordt gevuld. 

• Er wordt een wekelijkse nieuwsflits voor gemeenten uitgebracht met medianieuws 
over vergunninghouders. 

 


