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1. Schets van de regio 

 
Arbeidsmarktregio 
De regio Zuidoost-Brabant wordt ook wel de slimste regio ter wereld genoemd. De van 
oudsher innovatieve industrie en het veelvoud aan transport- en logistieke bedrijven, zorgt 
voor een diverse arbeidsmarkt en biedt veel mogelijkheden voor werkzoekenden - lokaal, 
regionaal en zelfs wereldwijd. Het aantal expats in Zuidoost-Brabant is groot en groeiende. 
Zij dragen bij aan de diversiteit van de regionale arbeidsmarkt, maar zijn ook een directe 
concurrent voor de werkzoekenden in deze regio.   

De regionale aanpak op de arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. Parallel hieraan 
ontwikkelen alle veertien gemeenten onafhankelijk van elkaar een aanpak rondom de 
arbeidsparticipatie van vergunninghouders. Alleen Waalre heeft zich enige tijd aangesloten 
bij Eindhoven, maar verbindt zich nu aan Veldhoven. Voor een goede startpositie op de 
Nederlandse arbeidsmarkt is een versnelde integrale aanpak voor vergunninghouders nodig 
met als doel zelfredzaamheid.  
 
Visie 
De extra kennis en expertise moet worden geïntegreerd in de reguliere dienstverlening. 
Parallel aan de arbeidsparticipatie loopt het maatschappelijke traject voor de 
vergunninghouder; beide trajecten moeten elkaar versterken in het inburgeringsproces. Zo 
moeten meer vergunninghouders eerder gebruikmaken van de infrastructuur van de stad of 
buurt.   

Het uiteindelijke doel is om binnen de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant meer 
samenwerking tussen de gemeenten te realiseren op het gebied van arbeidsparticipatie 
voor vergunninghouders. Daarnaast is het voor de regio van belang om de interregionale 
samenwerking op te zoeken. De grens tussen de regio’s is immers abstract en 
verschillende regio’s werken aan dezelfde vraagstukken. De regio Zuidoost Brabant kent 
al een aantal mooie voorbeelden van intergemeentelijke samenwerkingen (samenwerking 
met werkgevers, samenwerking met onderwijs en aanbieders van inburgering).  
 

2. Kansrijke koppeling  
 
Stand van zaken 
Al bij aanvang in 2017 bleek dat de kansrijke koppeling lastig te realiseren is. Uiteraard 
heeft elke gemeente haar samenwerking met het COA op het gebied van huisvesting, maar 
van kansrijke koppelingen is nog geen sprake. 
  
 
3. Integratie en participatie vanaf dag één  
 
Stand van zaken 
Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant heeft geen azc, wat het realiseren van deze 
doelstelling bemoeilijkt. Het azc in Budel heeft de functie van COL-/POL-locatie en is 
daarom niet in beeld voor de vroege participatie en inburgering. Er wonen alleen mensen 
die zeer recent in Nederland zijn; hun asielprocedure moet nog starten en het ‘eerste 
gehoor’ moet nog plaatsvinden.  
 
Om de afstand binnen de regio tot het COA/azc zo kort mogelijk te houden, is er 
regelmatig overleg. De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant heeft daarnaast accountoverleg 
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met het Werkgeversservicepunt04-werkt. De regiocoördinator heeft een signalerende, 
voorlichtende en verbindende functie.  
 
 
4. Warme overdracht en doorlopende leerlijn 
 
Stand van zaken 
Het is belangrijk dat de lijntjes tussen het COA, de gemeenten en andere partners kort 
zijn. Ter bevordering van de informatiedeling zijn verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd, zoals de voorlichting Blik op Werk op 5 februari 2018 en een presentatie 
over het TVS op 5 juni 2018 in samenwerking met het COA. Voor casemanagers van 
gemeenten en het COA is er in samenwerking met regio Helmond-de Peel op 18 september 
2018 een netwerkbijeenkomst georganiseerd – ‘meet & greet Brabant’ – waarbij ook de 
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant is aangesloten.   

Aandachtspunt 

• Investeren in contacten met COA 
 

5. Integrale trajecten 

Stand van zaken 

De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant heeft zich vooral gericht op het realiseren van 
integrale participatietrajecten, met de nadruk op duurzame toeleiding naar de 
arbeidsmarkt.  
 
Voorbeelden uit de regio  
 
 Veldhoven: social impact bond 

De gemeente Veldhoven heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland vergaande 
afspraken met het bedrijfsleven om vergunninghouders naar werk te begeleiden. Voorlopig 
doen 52 van de 200 vergunninghouders in Veldhoven mee aan het project. Ze zijn 40 uur 
per week aan de slag bij IamNL, de start-up die het project uitvoert. Het project valt 
onder de noemer ‘social impact bond’. Dit is een constructie waarbij een bedrijf een 
prestatiecontract sluit met de overheid om een maatschappelijk probleem met meetbare 
impact aan te pakken. Met een miljoen euro van twee investeerders krijgen de 
vergunninghouders in Veldhoven intensieve taallessen en begeleiding naar de 
arbeidsmarkt. Lukt het de vergunninghouder om na het traject twee jaar onafgebroken te 
werken, dan betaalt de gemeente de waarde van zes jaar bijstand aan de investeerder. 
‘Het is voor ons een groot voordeel dat wij geen financieel risico lopen. Dat ligt bij de 
investeerders. Het kost ons alleen geld als we succesvol zijn, en dan nog altijd minder dan 
dat de bijstand ons nu kost.’   
  
 
 Eindhoven: logistiek project  

Doel: twintig vergunninghouders binnen een jaar bemiddelen naar betaald werk in de 
logistiek. Dit project is een samenwerkingsverband tussen VluchtelingenWerk, Manpower 
en de gemeente Eindhoven. Gedurende het project krijgen vergunninghouders een 
opleiding voor Klein Intern Transport. Nadat zij hun certificaat hebben behaald, zorgt 
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Manpower ervoor dat de vergunninghouders bij een van hun logistieke relaties aan de slag 
kunnen.  
 
Resultaat tot nu:  

• 27 deelnemers aan de training  
• 18 aan het werk, 2 uitgevallen  
• 2 in bemiddeling en plaatsing op korte termijn  

  
Als ook de laatste twee geplaatst worden, zijn twintig van de 24 vergunninghouders aan 
het werk. Ofwel: 85 procent uitstroom. De pilot is geëvalueerd en er worden afspraken 
gemaakt om het project te continueren. 
  
Producten in de regio  
In de regio wordt gebruikgemaakt van verschillende producten die waardevol zijn voor elke 
gemeente. Een voorbeeld hiervan is het screeninginstrument Incheck door de gemeente 
Eindhoven.  
  
 Werken met InCheck bij de gemeente Eindhoven  

De (arbeids)integratie van vergunninghouders stelt het COA, de azc’s en de gemeenten 
voor vele uitdagingen, zoals de taalbarrière, het maken van een inschatting van het werk- 
en denkniveau, van veerkracht en (arbeids)belastbaarheid, het krijgen van goed zicht op 
de competenties en overige talenten van vergunninghouders en het vinden van een goede 
aansluiting met werkmogelijkheden in Nederland.   
  
De gemeente Eindhoven wil de arbeidsparticipatie van vergunninghouders verhogen met 
een parallelle en integrale aanpak en streeft naar directe arbeidsbemiddeling en/of 
ondersteuning voor het volgen van middelbaar en/of hoger beroepsonderwijs. De trajecten 
voor taal, inburgering en uiteindelijk werk volgen elkaar niet op, maar lopen zoveel 
mogelijk naast elkaar. Intensieve samenwerking met externe en interne partners staat 
centraal, waarbij uiteraard een belangrijke rol is weggelegd voor de vergunninghouder 
zelf.  
 
Het doel van de Eindhovense aanpak is economische en maatschappelijke zelfredzaamheid 
van de vergunninghouders. De route daarnaartoe is voor elke vergunninghouder uniek. De 
stromen kunnen elkaar onderling kruisen en de ene vergunninghouder zal er langer over 
doen dan de ander; hier moeten trajecten en instrumenten op worden aangepast.   
Intensieve samenwerking met het werkgeversteam is een belangrijk aandachtspunt. Dit om 
zo vroeg mogelijk zicht te krijgen op kwalificaties en talenten binnen de groep en op 
vacatures op bedrijfsniveau. De gemeente Eindhoven moet de potentiële werkgever en de 
vergunninghouder begeleiding en ondersteuning bieden ter voorbereiding op en tijdens de 
eerste fase dat de vergunninghouder bij de werkgever aan de slag gaat.   
 
InCheck is een wetenschappelijk gevalideerd (EFPA) screeningsinstrument voor 
verschillende leefgebieden en heeft als uitgangspunt: de mogelijkheden van de 
vergunninghouder in kaart brengen op het gebied van werk en/of activering, onafhankelijk 
van inburgering of beheersing van de Nederlandse taal. De methodiek geeft hiermee een 
prognose van het door de vergunninghouder te behalen succes binnen een kalenderjaar. De 
resultaten van de meting zijn maximaal negen maanden bruikbaar, waardoor het mogelijk 
is om gedurende het traject andere rapportages of matching met vacatures te gebruiken. 
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Tweetalig 
Omdat veel vergunninghouders de Nederlandse taal nog niet beheersen, is het vaak lastig 
gesprekken te voeren over aspecten als belastbaarheid, competenties en werk. De 
InCheck-vragenlijst en -rapportages zijn tweetalig opgezet en beschikbaar in meerdere 
talen. De kandidaat vult de vragenlijst in het Arabisch, Tigrinya of Engels in. Ook voor de 
professional zijn de rapportages tweetalig opgezet, waardoor ze een brug slaan in het 
gesprek en een bodem leggen onder de eerste stappen die gezet moeten worden.   
  
Regionale samenwerking 
 
 04werkt  

04Werkt is het WerkgeversServicepunt voor Zuidoost-Brabant. Gemeenten, UWV en sociale 
werkbedrijven werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de 
arbeidsmarkt. Het Werk Gelegenheids Team is verbonden aan 04Werkt en onderhoudt een 
breed netwerk in Eindhoven en directe omgeving. Er zijn directe contacten met 
werkgevers en werkzoekenden in de regio. Voor de bemiddeling van vergunninghouders 
wordt nauw samengewerkt met het project arbeidsparticipatie in Eindhoven; denk aan de 
opzet van gezamenlijke projecten en trajecten en directe bemiddeling.  
  
 Duale trajecten Summa  

Het projectvoorstel voor duale mbo-trajecten is gedaan naar aanleiding van twee signalen 
uit werk en onderwijs. Het eerste is dat voor de toeleiding van vergunninghouders naar 
werk behoefte is aan een gecombineerde ontwikkeling van werknemersvaardigheden, de 
Nederlandse werkcultuur en de Nederlandse taal. Het tweede signaal is dat een deel van 
de anderstalige jongeren na het VOAT (voortgezet onderwijs anderstaligen) niet kunnen 
doorstromen naar regulier onderwijs. Veelvoorkomende knelpunten zijn taal, cultuur en 
psychische problemen. De jonge vergunninghouders voor wie dit geldt, worden of zijn in 
contact gebracht met Leerplicht Plus, Combinatie Jeugdzorg/Nidos en/of WIJeindhoven, 
afhankelijk van hun situatie. Het is belangrijk dat deze vergunninghouders passende hulp 
krijgen, zodat zij in de toekomst verder kunnen werken aan hun participatie in de 
samenleving.    
 
  

6. Overige 
 
Internationale samenwerking  
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er meer oog voor het arbeidspotentieel van 
vergunninghouders. Duurzame arbeidsparticipatie blijkt voor hen echter nog niet 
makkelijk. Nederland en Duitsland, die elk een andere aanpak hanteren, kunnen veel van 
elkaar leren om dit arbeidspotentieel beter te benutten – relevante netwerken bouwen, 
meer samen optrekken en de benodigde kennis met elkaar en met werkgevers in de 
Euregio Rijn-Waal delen. Om de samenwerkingskansen optimaal te kunnen benutten, is het 
essentieel om te weten hoe de betrokken partijen in de Euregio Rijn-Waal omgaan met de 
integratie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.  
  
Activiteiten  
 
• Inventariseren en beschrijven van de integratie en arbeidstoeleiding van 

vergunninghouders in beide landen.  
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• Onderzoeken van (de ervaringen van) andere lopende EU-projecten op het gebied 
van integratie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.  

• Maken van vergelijkingen (verschillen en overeenkomsten).  
• In kaart brengen van samenwerkingskansen en –mogelijkheden.  
• Organiseren van en deelnemen aan uitwisselingsbijeenkomsten  
  
 
Opbrengsten  
Bovengenoemde activiteiten hebben het volgende opgeleverd:  
 

• een beschrijving van de integratie en arbeidstoeleiding van vergunninghouders in 
beide landen, aangevuld met de ervaringen, verschillen en overeenkomsten uit 
andere EU-projecten; 

• een beschrijving van mogelijke samenwerkingsmogelijkheden en -kansen;  
• uitwisselingsbijeenkomsten waar partijen bij elkaar worden gebracht op basis van 

de gedefinieerde samenwerkingskansen en -mogelijkheden en gefaciliteerd worden 
om deze kansen en -mogelijkheden te benutten.  
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