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1. Schets van de regio 
 
Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit zes gemeenten: Lansingerland, 
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer 
(centrumgemeente). Er is een gezamenlijk werkgeversservicepunt (hierna: WSP) dat de 
werkgeversdienstverlening uitvoert. Het WSP bestaat uit twee subregio’s:  
 

• Regio A: Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Deze gemeenten 
hebben ieder een eigen re-integratiebeleid en voeren zelf de Participatiewet uit. 

• Regio B: Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Leidschendam-
Voorburg voert voor deze drie gemeenten de Participatiewet uit. 

 

2.Kansrijke koppeling 
 
Stand van zaken 
De kansrijke koppeling heeft als doel om vergunninghouders te koppelen aan een regio 
waar zij de grootste kans hebben op integratie en participatie. Deze koppeling vindt zo 
snel mogelijk na toekenning van de (tijdelijke) verblijfsvergunning plaats. Het COA stelt 
daarvoor een koppelingsprofiel op waarvoor eerst gekeken wordt naar harde criteria zoals 
sociaal-medische behoeften en de aanwezigheid van eerstegraadsfamilie in een bepaalde 
regio. Daarna komen de zachte criteria aan bod zoals de kans op onderwijs of werk in een 
regio. Een groot deel van de vergunninghouder heeft overigens geen specifiek 
koppelingsprofiel; zij krijgen een blanco advies. Voor ongeveer 10 procent van de 
vergunninghouders is een heel specifiek profiel opgesteld. 
 
De uitvoering van de kansrijke koppeling ligt hoofdzakelijk bij het COA. Daar worden 
immers de koppelingen gemaakt. De regiocoördinator kan slechts, met behulp van het 
WSP, signaleren welke kansen en knelpunten er in onze regio zijn en deze aankaarten bij 
het COA. Via de warme contacten met het COA is geprobeerd het aantal kansrijke 
koppelingen te vergroten. 
 
Visie 
De contacten met de casemanager van het COA verlopen goed. In 2018 is er zeven keer 
overleg gevoerd. In deze gesprekken is, zij het beperkt, stilgestaan bij de kansen en 
knelpunten rondom een kansrijke koppeling aan gemeenten in Zuid-Holland Centraal. De 
kansen en knelpunten in onze arbeidsmarktregio blijken niet veel te verschillen van die in 
andere arbeidsmarktregio’s. 
 
 
 
3.Integratie en participatie vanaf dag één  

Stand van zaken 
Uitgangspunt is om de wachttijd in het azc zo nuttig mogelijk te besteden en om vanaf dag 
1 te werken aan integratie en participatie. Dit doet het COA onder andere door diverse 
trajecten aan te bieden, zoals voorinburgering, kennis van de Nederlandse maatschappij 
en persoonlijke begeleiding. Ook gemeenten kunnen, nog tijdens het verblijf in het azc, 
aan de slag met de vergunninghouders, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over de 
rechten en plichten van de Participatiewet of begeleidingstrajecten te starten om 
vergunninghouders werkfit te maken. 
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Op dit moment bieden de gemeenten in Zuid-Holland Centraal (nog) geen begeleiding aan 
vergunninghouders in het azc. Dit komt voornamelijk doordat de vergunninghouders in tien 
tot vijftien verschillende centra verblijven, verspreid over heel Nederland. Het vergt een 
te grote (tijds)investering van de gemeenten om deze azc’s te bezoeken en de 
vergunninghouders te begeleiden. Ook regionaal is het niet haalbaar om deze begeleiding 
gezamenlijk aan te bieden; de gemeenten hebben ieder een eigen aanpak en de 
verschillen daartussen zijn te groot om hierin gezamenlijk op te trekken. Met de 
voorgenomen plannen uit het regeerakkoord kan de spreiding over het land veranderen. 
Het is belangrijk om hierover contact te blijven houden met het COA. 
 
 

4. Warme overdracht en doorlopende leerlijn 

Stand van zaken 
Als een vergunninghouder van het azc naar de gemeente verhuist, is een goede overdracht 
wenselijk. Deze overdracht gaat onder andere over de persoonlijke omstandigheden van de 
vergunninghouder, zoals een eventuele sociaal-medische indicatie. Daarnaast rapporteert 
het COA over de activiteiten die de vergunninghouder tijdens het verblijf in het azc heeft 
verricht, zoals (voor)inburgering of vrijwilligerswerk. Door een goede overdracht kan een 
doorlopende lijn worden gevolgd in de begeleiding en ondersteuning richting participatie. 
 
Visie 
In Zuid-Holland Centraal worden klantmanagers geïnformeerd over de mogelijkheden voor 
een (warme) overdracht. Een overzicht met contactgegevens van de klantmanagers is 
gedeeld met het COA en klantmanagers worden ondersteund bij het gebruik van het TVS. 
 
Steekproef 
In het voorjaar van 2018 is, samen met de arbeidsmarktregio Haaglanden, een steekproef 
gedaan onder de klantmanagers om het gebruik van het TVS te inventariseren. Hieruit 
kwam naar voren dat klantmanagers de mogelijkheden nog weinig benutten. Dat heeft 
verschillende redenen: 
 

• In de steekproef was 60 procent van de klantprofielen niet ingevuld.  
• Een deel van de klantmanagers heeft nog geen inloggegevens voor het TVS of weet 

zijn inloggegevens niet meer. 
• De klantmanagers vinden het TVS een ingewikkeld en onoverzichtelijk systeem. 
• De klantmanagers hebben zelden tot nooit (telefonisch of persoonlijk) contact met 

de casemanagers van het COA voor een overdracht.  
 
Om de klantmanagers beter te faciliteren is in september 2018 een workshop over het TVS 
georganiseerd in samenwerking met het COA en de arbeidsmarktregio Haaglanden. Bij deze 
workshop was uit drie van de vier gemeenten die Participatiewet uitvoeren een 
afvaardiging van klantmanagers aanwezig. De gemeente Zoetermeer nam niet deel. 
 
 

5.Integrale trajecten 
 
Stand van zaken 
Om de integratie en participatie van de vergunninghouder na vestiging in de lokale 
samenleving te verbeteren worden integrale trajecten aangeboden. Deze trajecten 
combineren werk, onderwijs en inburgering of participatie met andere leefdomeinen.  
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Vanwege de verschillende (politieke) visies binnen de zes gemeenten is besloten om in 
2018 vooral te investeren in een gezamenlijke werkgeversdienstverlening, gezamenlijke 
werkarrangementen en kennisdeling. De doelstellingen: 
 

• Creëren van passende en diverse werkarrangementen (combinatie van opleiding 
en/of werkervaring en/of betaald werk). 

• Stimuleren van onderwijs voor (hoogopgeleide) vergunninghouders. 
• Zicht krijgen op de (regionale) resultaten van de inzet van het WSP en de 

regiocoördinator. 
• Kennis uitwisselen op beleids- en uitvoerend niveau. 
• Verbindingen leggen tussen participatie en andere leefdomeinen 

 
In het afgelopen jaar is bij het WSP veel aandacht uitgegaan naar het creëren van 
passende werkarrangementen voor vergunninghouders waarbij gekeken is naar regionale en 
subregionale trajecten. De trajecten zijn ontwikkeld in diverse branches, waaronder de 
zorg, horeca, transport & logistiek en glastuinbouw. 
 
Monitor 
In 2018 is geïnvesteerd in het opzetten van een gezamenlijke monitor om de resultaten van 
de inzet beter in beeld te brengen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen regio A 
(Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer) en regio B (Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar). Alhoewel de monitor eind 2018 in gebruik is genomen, is het 
nog niet goed mogelijk om volledig vergelijkbare gegevens te rapporteren. Het volgende 
kunnen we wel rapporteren: 
 

• In regio A zijn in 2018 vijf werkarrangementen specifiek voor vergunninghouders 
ontwikkeld. Hieraan hebben 79 vergunninghouders deelgenomen van wie er 33 zijn 
uitgestroomd naar een betaalde baan. Ook zijn diverse re-integratietrajecten 
ingezet om vergunninghouders werkfit te maken of te scholen. De exacte aantallen 
hiervan zijn niet bekend. 

• In regio B zijn 192 vergunninghouders naar een re-integratietraject begeleid, 
waaronder leerwerk-, werkfit- en scholingstrajecten. Twaalf van hen zijn 
uitgestroomd uit de uitkering naar een betaalde baan. Nog eens twaalf 
vergunninghouders zijn uitgestroomd naar een eigen bedrijf of zelfstandig beroep.  

 
UAF 
Begin 2018 hebben vier van de zes gemeenten uit de regio een convenant ondertekend met 
het UAF. Hiermee wordt het onderwijs voor (hoogopgeleide) vergunninghouders 
gestimuleerd. Helaas is kort na de ondertekening, in mei 2018, gebleken dat het UAF niet 
voldoende capaciteit had om alle aangemelde vergunninghouders goed te begeleiden, 
waarna het een landelijke aannamebeperking heeft opgelegd. In totaal zijn na 
ondertekening van het convenant vijf vergunninghouders uit Zuid-Holland Centraal gestart 
bij het UAF. Twee vergunninghouders zijn afgewezen vanwege de te grote druk op het 
UAF. De klantmanagers hebben hun aanmeldingen bij het UAF beperkt. 
 
Samenwerking 
De beleidsmedewerkers van de gemeenten in de arbeidsmarktregio zijn in 2018 acht keer 
bijeen geweest; enerzijds om praktische (samenwerkings)afspraken te maken, zoals het 
uitwerken en implementeren van het UAF-convenant, anderzijds om kennis uit te wisselen 
over verschillende onderwerpen. In deze overleggen is ook de verbinding met andere 
beleidsterreinen gelegd. 
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6. Overige 
 
Veranderopgave Inburgering 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in het voorjaar van 2018 
begonnen met de veranderopgave inburgering (VOI). Een aantal regiocoördinatoren van 
Divosa is gevraagd om mee te denken over de toekomstige Wet inburgering, waarbij 
uitgebreid is stilgestaan bij de inkoop door gemeenten, de brede intake en het persoonlijk 
plan integratie en participatie (PIP).  
In diverse bijeenkomsten en overleggen heeft de regiocoördinator de arbeidsmarktregio 
vertegenwoordigd en onderstaande wensen benoemd: 
 

• De gemeenten hebben de regie over inburgering. De inkoop mag regionaal, maar 
regionale samenwerking is niet verplicht. 

• We ontwikkelen integrale trajecten, waarbij het leren van de Nederlandse taal niet 
het enige doel is. 

• De kwaliteit van inburgeringstrajecten en –scholen moet verbeterd en beter 
gemonitord worden. 

• Er moet een betere samenhang zijn met andere wetten, waaronder 
Participatiewet. 

• We moeten niet enkel op resultaat gefinancierd worden, maar ook op inspanning. 
• De financiering is passend bij de opgave. Daarbij wordt ook rekening gehouden met 

de gevolgen die de uitvoering van de nieuwe wet heeft op de formatie. 
 

Voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel 
Hoewel het nieuwe inburgeringsstelsel nog niet volledig is uitgewerkt, worden de 
contouren steeds duidelijker. In gezamenlijke brainstormbijeenkomsten bereidt de regio 
zich voor op de regionale samenwerking bij de implementatie van de wet. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de geografische voor- en nadelen van de regio en de verschillende 
(politieke) kleuren van de gemeenten. 
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