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December 2018 
1. Schets van de regio  
  
Zuid-Limburg bestaat uit achttien gemeenten, verdeeld over drie gewesten: 
  

• Westelijke Mijnstreek: Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen.  
Beek en Sittard-Geleen hebben samen een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). 
Stein werkt op onderdelen samen met Sittard-Geleen. Schinnen is klein en zelfstandig, 
maar is per 1 januari 2019 gefuseerd met Nuth en Onderbanken tot de gemeente 
Beekdaelen.   

• Parkstad: het meest verstedelijkte en dichtbevolkte gewest van Zuid-Limburg, 
bestaande uit acht gemeenten en vier sociale diensten. Heerlen is met circa 50 
procent van de Parkstad-inwoners de grootste gemeente van dit gewest. Heerlen en 
Kerkrade hebben hun eigen sociale dienst. Daarnaast zijn er twee intergemeentelijke 
sociale diensten: ISD BOL voor Brunssum, Onderbanken en Landgraaf en ISD Kompas 
voor Nuth, Voerendaal en Simpelveld. Omdat de gemeenten Nuth, Schinnen en 
Onderbanken zijn gefuseerd tot de gemeente Beekdaelen, zal de samenstelling van 
beide sociale diensten op termijn wijzigen. De verwachting is dat ISD BOL een 
samenwerking van Brunssum en Landgraaf blijft en dat ISD Kompas gaat bestaan uit 
Beekdaelen, Voerendaal en Simpelveld.   
Parkstad kent door de mijnsluiting veel generatie-overstijgende armoede. Vanwege de 
omvang van de problematiek in het sociaal domein in Parkstad is Heerlen de 
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio geworden in plaats van Maastricht.   

• Maastricht-Heuvelland: gewest met een sociale dienst. Maastricht heeft het grootste 
inwonertal van alle Zuid-Limburgse gemeenten, met een groot aantal studenten en 
hoogopgeleiden. Maastricht heeft vooral knelpunten op het gebied van huisvesting. De 
sociale problematiek is relatief gezien kleiner dan in Parkstad. Als provinciehoofdstad 
heeft Maastricht meer ruimte voor beleidskracht dan de andere gemeenten. Deze 
kenmerken samen zorgen ervoor dat Maastricht-Heuvelland zaken voor zichzelf en het 
Heuvelland goed heeft georganiseerd.   
 

  
2. Kansrijke koppeling  
  
Stand van zaken 
Doel van kansrijke koppeling is vergunninghouders te koppelen aan de regio met de grootste 
kans op werk of opleiding. De koppeling komt tot stand op basis van harde en zachte 
plaatsingscriteria. Harde plaatsingscriteria zijn eerstegraads familie, sociaal-medisch advies 
en arbeidscontract of inschrijving bij een onderwijsinstelling. Vervolgens wordt naar de 
zachte plaatsingscriteria gekeken: de kans op onderwijs of werk en het sociaal netwerk.   
  
Het regionaal plaatsingsadvies komt tot stand op basis van arbeidsmarktgegevens van UWV 
en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Divosa 
ondersteunt het COA hierbij. De inbreng van gemeenten is klein, vooral het COA is aan zet. 
De gemeenten in Zuid-Limburg merken weinig van een kansrijke koppeling.  
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Aandachtspunt 
 

• De kansrijke koppeling komt tot stand op basis van vrij algemene 
arbeidsmarktgegevens. Met specifieke wensen en behoeften van Zuid-Limburgse 
werkgevers of aansluiting bij passende regionale of lokale werkgelegenheidsprojecten 
wordt geen rekening gehouden, terwijl hier de echte winst zit.   
 
 

3. Integratie en participatie vanaf dag 1   
  
Stand van zaken 
Integratie en participatie vanaf dag 1 start al in het azc. In Zuid-Limburg krijgen de bewoners 
van de azc’s van Heerlen en Maastricht een activeringsprogramma aangeboden. In Maastricht 
wordt dit georganiseerd met bemiddeling van vrijwilligers aan initiatieven uit de stad, in 
Heerlen bestaat dit uit het Pharos-programma Aan de Slag. Azc Sweikhuizen was deze zomer 
gesloten en zal weer openen. Het is nog niet bekend hoe de activering hier wordt ingericht.   
  
De azc’s zetten actief in op het benutten van de wachttijd tot huisvesting. Het programma 
dat het COA heeft ontwikkeld en uitvoert is een merkbare verbetering. De casemanagers van 
het COA zien en spreken de vergunninghouders, maken het klantprofiel aan en stimuleren 
deelname aan (voor)inburgering en activering. Sinds zij bij het aanbieden van het programma 
de verwachting uitspreken dat vergunninghouders deelnemen, is deelname verhoogd.   
  
Maastricht probeert kandidaten in de wachttijd tot huisvesting te stimuleren om te starten 
met de inburgering. Dit kan omdat alle vergunninghouders die aan Maastricht gekoppeld 
worden uit het azc Maastricht komen. Bovendien is het door de krappe woningmarkt in 
Maastricht ook wenselijk; het zoeken naar een woning duurt er lang.   
 
Visie 
Het startmoment van de begeleiding van vergunninghouders is in de projectperiode van 
Screening en matching in de meeste gemeenten vervroegd. Nergens wordt meer gewacht tot 
de inburgering afgerond is. Ook hebben nu meer gemeenten een toegewijd team van 
consulenten die de vergunninghouders begeleiden. 
  
Ondernomen acties:  

• De regiocoördinator heeft gestimuleerd om binnen de huidige wettelijke kaders al 
regie te nemen en te versnellen via maandelijkse nieuwsbrieven, 
voortgangsrapportages per kwartaal en kennisbijeenkomsten en regionale overleggen. 

 
Aandachtspunten: 

• Geef de voorinburgering een verplicht karakter. 
• Onderzoek of het COA in de wachttijd de brede intake gestandaardiseerd en 

gekwalificeerd kan uitvoeren op basis van een prestatievergoeding. 
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• Koppel vergunninghouders zoveel mogelijk aan een gemeente vanuit het 
dichtstbijzijnde azc.   

4. Warme overdracht en doorlopende lijn  
In de periode dat de vergunninghouder wacht op huisvesting maakt het COA een klantdossier. 
Dit wordt ondergebracht in een apart onderdeel van de applicatie ‘Taakstelling Volg Systeem’ 
(TVS). De COA-casemanager vult het TVS-klantdossier met werkervaring en diploma’s. Als het 
goed is, wordt ook voor diplomavergelijking gezorgd als het diploma aanwezig is. Aan het 
einde van de periode van twaalf weken (het moment waarop de huisvesting geregeld zou 
moeten zijn) wordt het klantdossier afgerond en kunnen gemeenten een toelichting krijgen 
op de inhoud van het klantdossier.   
  
Maastricht krijgt de volledige taakstelling vanuit azc Maastricht, waardoor de drempel om te 
starten met de warme overdracht laag is. De consulenten hebben bij de eerste overdracht 
ondervonden dat de COA-casemanager niet méér wilde vertellen dan wat er al in het 
klantdossier stond. Reden is dat zij de schakel zijn tussen de COA-casemanager en de 
begeleidende consulenten. Hierover is contact geweest met COA Diensten Zuid-Nederland.   
  
Een aantal gemeenten, waaronder Heerlen, treft voorbereidingen om de vergunninghouder 
(en de casemanager van het COA) bij de eerste aanmaak van het klantdossier via een brief in 
te lichten over de manier waarop zaken binnen de gemeente zijn geregeld. Zo kunnen 
verwachtingen vroegtijdig worden gestuurd en weten de vergunninghouders waar zij aan toe 
zijn. Bovendien wordt dan ook gestuurd op de output van de COA-casemanager. Door gebruik 
te maken van deze mogelijkheid kan de gemeente al onder de huidige inburgeringswet meer 
regie op de inburgering nemen.  

De regiocoördinator heeft een overzicht gemaakt van de consulenten inburgering/participatie 
van alle gemeenten in Zuid-Limburg voor de warme overdracht van het klantdossier door het 
COA. In september 2018 zijn samen met de regiocoördinator van Midden- en Noord-Limburg 
en COA Diensten Zuid-Nederland twee provinciale bijeenkomsten georganiseerd: een voor 
beleidsmedewerkers, een voor consulenten. Doel was kennismaken met de COA-casemanagers 
en de mogelijkheid tot warme overdracht. Op 30 oktober 2018 is een kennismaking en 
rondleiding georganiseerd bij azc Heerlen.   
 
De regiocoördinator heeft een handboek ‘Samenwerking en warme overdracht COA-
Gemeenten’ gemaakt. Dit is gedeeld met COA Diensten Zuid-Nederland en alle Divosa-
regiocoördinatoren in Zuid-Nederland. Na akkoord van het COA kunnen de regiocoördinatoren 
dit handboek verspreiden onder gemeenten in hun regio.  

Aandachtspunten 

• Zorg in het TVS voor drie gemeentelijke profielen die systeemtechnisch voldoen aan 
de AVG:   
 

o een beheerdersprofiel waarin (als enige profiel) accounts 
toegevoegd of verwijderd kunnen worden 

o een TVS-huisvestingsprofiel 
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o een TVS-klantdossierprofiel   
• Laat de actualiteit van de gemeentelijke accounts periodiek door de 

gemeentelijke beheerder controleren. Dit kan door een 
systeemtechnische uitvraag vanuit COA worden geregeld.   

  
  
5. Integrale trajecten  
  
Stand van zaken 
Alle gemeenten in Zuid-Limburg hebben vergunninghouders op de beleidsagenda gezet. De 
manier waarop verschilt per gemeente. De nadruk ligt op het duaal maken en optimaliseren 
van het huidige aanbod. In onderstaande worden de initiatieven opgesplitst in toeleiding naar 
werk en toeleiding naar opleiding.   
   
Toeleiding naar werk  
 

• Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek heeft een ‘screener’ aangesteld die voorheen 
bij het COA werkte. Ook is een Eritrese bruggenbouwer aangesteld die als vertaler 
optreedt. Zo is snelle participatie in het Participatiehuis mogelijk. Verder werkt het 
Participatiehuis samen met VluchtelingenWerk voor arbeidsmarkttoeleiding van 
vergunninghouders.   

• Stein werkt deels samen met het Participatiehuis Westelijke Mijnstreek. Verder stuurt 
Stein haar vergunninghouders sinds begin 2018 naar Vlaanderen voor aanvullende 
taalles. Dit omdat de taallessen in Vlaanderen veel intensiever, effectiever en 
goedkoper zijn.   

• Schinnen heeft het voorbeeld van gemeente Stein gevolgd.   
• ISD Kompas biedt een gelijke behandeling aan alle uitkeringsgerechtigden, met 

maatwerk en intensieve begeleiding. Dit lukt via een kleine caseload. De ISD werkt 
samen met VluchtelingenWerk voor de VIP-training en ondersteuning.   

• ISD BOL heeft een projectleider aangesteld voor de arbeidsparticipatie van 
vergunninghouders. Daarnaast worden speciale taal- en beroepstrainingen voor 
vergunninghouders ingezet. Binnen negen maanden gaan vergunninghouders 
participeren bij het maatschappelijk werkbedrijf ‘Betere Buren’.   

• Kerkrade heeft twee inburgeringsconsulenten aangesteld die de huisvesting en 
arbeidsmarkttoeleiding in de periode van inburgering verzorgen.   

• Heerlen heeft in 2015 een toegewijd team van re-integratieconsulenten voor de  
vergunninghouders ingesteld. Zij houden in het plan van aanpak rekening met de 
inburgeringsplicht. Het streven is snelle participatie. De meesten starten met 
vrijwilligerswerk of participatie bij het maatschappelijk participatiebedrijf 
Baanbrekend Werk. Baanbrekend Werk heeft een trajectbegeleider die alle 
vergunninghouders begeleidt. Sinds 2017 helpt een taaldocent voormalig inburgeraars 
met hun taalniveau en werknemersvaardigheden. Drie kwart van de deelnemers is 
uitgestroomd naar werk.  
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• Sinds 2018 is er een bruggenbouwer in dienst die helpt met vertalen en cultureel 
duiden. Ook is er sinds 2018 warme overdracht van NIDOS aan het expertiseteam over 
alleenstaande minderjarige vergunninghouders die bijna 18 worden. 

• Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft in 2016 een projectleider aangesteld voor 
de arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders. Gespecialiseerde consulenten en 
recruiters met een caseload van vijftig personen bieden maatwerk, intensieve 
begeleiding en een op de doelgroep gerichte sollicitatietraining (K!X Works). 
Daarnaast biedt de sociale dienst vergunninghouders van vóór 2014 het project NOW 
(Nederlandse taal en Ontwikkeling naar Werk) aan, een intensieve en samenhangende 
methodiek in een leerwerkomgeving op locatie bij het Maastrichtse werkbedrijf MTB. 

• De gemeenten in Zuid-Limburg hebben het diagnose-instrument gezamenlijk 
aanbesteed bij Competensys. Een aantal sociale diensten (met name in Westelijke 
Mijnstreek en Parkstad) heeft daarnaast de module Vergunninghouders van 
Competensys aangeschaft; zij maken nu een inhaalslag om de diagnose van alle 
vergunninghouders actueel en compleet te krijgen.  

• In 2018 hebben de roc’s gezamenlijk een taaltraject ontwikkeld met geld van de 
provincie om het taalniveau te verhogen van vergunninghouders die klaar zijn met 
inburgering en zijn ‘teruggezakt’. Afhankelijk van het geboden taalniveau wordt dit 
gecombineerd met een participatieplek, werkervaringsplek of betaald werk.   

• WSP Parkstad gaat bedrijfspresentaties verzorgen voor vergunninghouders die met 
ONA bezig zijn of die bij de inhaalslag met de module Vergunninghouders van 
Competensys in beeld komen.   

  
 Toeleiding naar scholing  
 

• De gemeenten Heerlen en Maastricht zijn UAF-partner.  
• In 2017 is door roc Arcus een pre-entree ontwikkeld voor jonge vergunninghouders met 

inburgeringsplicht voor wie met wat extra taal, rekenen en studievaardigheden de 
instroom in mbo 1 haalbaar wordt.  

• In 2017 heeft Roc Arcus een duaal traject NT2/Entree ontwikkeld. Jongeren tot 30 
jaar die het op de inburgering goed doen, kunnen instromen in dit BOL-programma.  

• In 2017 heeft roc Leeuwenborgh in samenwerking met het Maastrichtse werkbedrijf 
MTB een aantal duale trajecten inburgering met praktijkgerichte 
beroepsvoorbereiding ontwikkeld.  

• In 2017 is roc Leeuwenborgh samen met Praktech gestart met een duaal traject 
inburgering en praktijkleren voor bouw en techniek. Met name jonge 
vergunninghouders met weinig opleiding in het land van herkomst gedijen goed in dit 
duale programma.   

• In 2017 is Zuyd Hogeschool een prebachelor voor vluchtelingstudenten gestart.  
• In 2018 is Zuyd Hogeschool een pilotgroep gestart met de leerweg ‘ondernemerschap 

voor vergunninghouders’. Zuyd Hogeschool is penvoerder, maar het onderwijs is op 
mbo-niveau.  

• In het eerste kwartaal van 2019 komt er een duaal traject inburgering en BBL Logistiek 
bij de samenwerkende bedrijven van de Medische Logistiek in Parkstad (beyond). Dit 
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programma biedt plek aan twintig vergunninghouders per jaar (vijf per kwartaal). 
Zowel de logistiek als de inburgering wordt op de werklocatie aangeboden door een 
docent, praktijkbegeleider en sociale jobcoach. Het ontvangende team krijgt een 
training interculturele verschillen aangeboden. De vergunninghouders krijgen een 
contract van 32 uur, waardoor het merendeel uit de uitkering uitstroomt. Dit initiatief 
is in het derde kwartaal van 2018 als pilot aangemeld bij het ministerie van SZW.  

  
Aandachtspunten 

• Veel gemeenten willen de aanpak voor vergunninghouders intensiveren maar de 
financiële ruimte ontbreekt. Een Social Impact Bond kan een oplossing zijn, maar veel 
gemeenten hebben onvoldoende kennis om de ‘mitsen en maren’ te overzien. Het zou 
goed zijn als er een adviesteam is dat gemeenten of gewesten hierbij kan 
ondersteunen.    

• Er is nog onvoldoende onderling vergelijkbare informatie beschikbaar in de regio. De 
ontwikkeling van een benchmark Vergunninghouders van CBS zou hierin voorzien. Zo 
wordt het mogelijk om datagedreven beleidskeuzes te maken en te leren van 
andermans successen.   

• Zorg dat bij implementatie van de nieuwe inburgeringswet AVG-drempels de 
informatieketen geen verlies opleveren. Het gelijkstellen van de inburgeringsplicht 
aan de leerplicht kan helpen.   

  
 
6. Overige onderwerpen  
Hieronder een overzicht van wat al is opgepakt en wat wordt ontwikkeld in de regio, in lijn 
met de nieuwe inburgeringswet of relevant voor de nieuwe projectperiode van Divosa.    
  
Voorloper van de Z-route  

• In 2017 heeft roc Leeuwenborgh in samenwerking met het Maastrichtse werkbedrijf 
MTB een aantal duale trajecten inburgering met praktijkgerichte 
beroepsvoorbereiding ontwikkeld.  

• In 2017 is roc Leeuwenborgh samen met Praktech gestart met een duaal traject 
inburgering en praktijkleren voor bouw en techniek. Met name jonge 
vergunninghouders met weinig opleiding in het land van herkomst gedijen goed in dit 
duale programma. Dit initiatief is pilotwaardig.   

• In 2019 fuseren de roc’s Arcus en Leeuwenborgh. Ze zijn bezig met de ontwikkeling 
van een praktijkgerichte inburgering gecombineerd met een opleiding in techniek, 
schoonmaak of groen; dit in samenwerking met praktijkopleidingen binnen VOORdeel 
& Vervolg.   

• In 2019 worden er binnen VOORdeel & Vervolg meer duale trajecten inburgering en 
BBL ontwikkeld. Dit gebeurt op twee manieren.  
1) Een opstart voor vergunninghouders met taalniveau 0. Na een leerbaarheidstoets 
volgt een splitsing tussen: a) een VOORdeel via praktijkleren (naar het voorbeeld van 
Praktech) en b) een Vervolgdeel praktijkleren (wel inschreven aan mbo, maar geen 
mbo-financiering) voor het behalen van branchecertificaten.  
2) Een VOORdeel bestaande uit pre-entree, gevolgd door mbo 1 of 2 in BOL of BBL.   
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• Een maatwerkroute die doorstroom naar hogere mo-niveaus mogelijk maakt.   

 
Samenwerking op het gebied van gezondheid  

 

• ISD Kompas biedt een programma gericht op positieve gezondheid.  

• In Zuid-Limburg zijn geen sleutelpersonen van Pharos actief.  

• Heerlen is van plan te starten met een welkomstprogramma in de tweede en derde 
maand na huisvesting. Er vinden gesprekken plaats met GGD Zuid-Limburg over 
gezondheidsworkshops die in het welkomstprogramma passen. Als financiële dekking 
wordt gevonden, zal er aandacht besteed worden aan de gezondheidszorg in 
Nederland, voeding en hygiëne, mentale gezondheid en opvoeden in twee culturen.   

• Er is tussen Heerlen en GGD Zuid-Limburg een verkennend gesprek geweest over 
‘centering pregnancy’ dat in Amsterdam plaatsvindt. Of dit een vervolg krijgt is nog 
onbekend.   

  
Zorg voor nareizigers  
Het is de regiocoördinator niet bekend dat er gemeenten zijn die hierop al inzetten. 
Nareizigers zijn nog niet aan de orde gekomen in de regionale overleggen. De inschatting is 
dat nareizigers bij de sociale diensten alleen in beeld komen als de partner nog een uitkering 
ontvangt. Uiteraard krijgen ook zij dan het participatieverklaringstraject en maatschappelijke 
begeleiding aangeboden. Ook zullen nareizigers in een aantal gemeenten ondersteund worden 
door het wijkopbouwwerk zodra zij in de wijk wonen.   
  
Ontzorgen  
De meeste gemeenten bieden een overbruggingskrediet aan om de eerste weken in het 
levensonderhoud te kunnen voorzien en een inrichtingskrediet om de woning in te richten. De 
meeste gemeenten laten een machtiging ondertekenen waarmee de vaste lasten in het eerste 
jaar worden ingehouden van de uitkering. Dit is een afspraak die met de verhuurders is 
gemaakt. Tot slot bieden de gemeenten Maastricht en Simpelveld preventief budgetbeheer; 
de andere gemeenten bieden budgetbeheer alleen aan als hiervoor een indicatie is.   
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