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1. Schets van de regio 

De arbeidsmarktregio Zwolle bestaat uit veertien gemeenten en kent vier subregio’s: 

a. de Overijsselse gemeenten Zwolle, Zwarterwaterland en Kampen 

b. de Overijsselse gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Raalte 

c. de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst samen met de Drentse gemeenten 

Meppel en Westerveld 

d. de Gelderse gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek. 

Vergunninghouders worden vanuit verschillende azc’s in de regio geplaatst, meestal vanuit 

het azc in Dronten, Hardenberg, Schalkhaar en Luttelgeest. Het aanbod waarvan de 

vergunninghouders in de azc’s gebruik kunnen maken verschilt per azc. De informatie over 

de voorzieningen en de aangeboden programma’s worden echter niet (online) beschikbaar 

of anderszins bekend gemaakt, waardoor hiermee bij de plaatsing geen rekening kan 

worden gehouden. 

 

2. Kansrijke koppeling 

Stand van zaken               

De meeste gemeenten geven aan niets van een kansrijke koppeling te merken. Voor 

kleinere gemeenten is het moeilijk om alleenstaande vergunninghouders te huisvesten, 

waardoor deze langer in het azc blijven. Voor gezinnen zijn er in deze gemeenten meer 

huisvestingsmogelijkheden. De vergunninghouders die in de regio Zwolle komen wonen, 

zijn relatief laag opgeleid en vaak ook analfabeet. Dit maakt de re-integratie naar werk 

extra lastig. Daarbij is voor de gemeenten onvoldoende inzichtelijk wat de overwegingen 

zijn geweest om de vergunninghouder in de betreffende gemeente te huisvesten. Ook 

onder burgers is er veel onduidelijkheid en onbegrip, wat resulteert in een onprettige 

ontvangst van de vergunninghouder bij intrek in de woning. 

In het kader van het ontwikkeltraject voor het WSP heeft een werkgroep een plan 

gemaakt om de matching van vergunninghouders te bevorderen. Ook het leerwerkloket 

regio Zwolle wordt hierbij betrokken. Het plan is eind 2018 opgeleverd en wordt 

gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst, waarschijnlijk in het voorjaar van 2019.  

Aandachtspunten 

 De gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in de reden voor toewijzing. 

 Bij plaatsing moet rekening gehouden worden met het beschikbare woningaanbod 

in de betreffende regio.  

 Aandacht voor opleidingen voor laaggeschoolden en op maat gemaakte 

arrangementen.  

 Aandacht voor (bijna) studerende jongeren die op een later moment gaan studeren 

aan een universiteit. 

 

 

  



3. Integratie en participatie vanaf dag 1  

Stand van zaken                          

De klantmanagers van de gemeenten hebben toegang tot het TVS (het klantprofiel) en 

weten waar ze bij het COA terechtkunnen voor meer informatie. Gemeenten hebben - in 

meer of mindere mate - contact met de regievoerder van het azc. In een enkele gemeente 

is sprake van een warme overdracht tussen het COA en VluchtelingenWerk. 

De informatiedeling kan op sommige fronten beter. Gemeenten zouden graag inzicht 

hebben in de mate van motivatie voor inburgering en maatschappelijke begeleiding, zodat 

ze hierop kunnen anticiperen. Verder is voor gemeenten niet altijd duidelijk welke 

wijzigingen in het TVS voor hen relevant zijn. 

In oktober 2018 is samen met de betrokken casemanagers participatie van het COA een 

werkbezoek aan azc Schalkhaar georganiseerd voor gemeentelijke (beleids)medewerkers. 

Doel was het uitwisselen van informatie over de voorinburgering en het verkennen van 

verbeterpunten in de (informatie)overdracht van het COA naar de gemeenten. Het COA 

heeft er behoefte aan te weten wat de mogelijkheden binnen de gemeenten zijn voor 

maatschappelijke participatie, zodat het vergunninghouders die aan een gemeente 

gekoppeld zijn op weg kan helpen.  

Het verslag van de bijeenkomst is gedeeld met de regiogemeenten en een 

vervolgbijeenkomst is besproken voor het voorjaar van 2019. Omdat gemeenten behoefte 

hadden aan meer informatie over de manier waarop het COA de vergunninghouder aan een 

gemeente koppelt, is hierover concrete informatie aan de gemeenten verstrekt. Daarnaast 

is informatie gedeeld over hoe om te gaan met persoonsgegevens (van het COA naar de 

gemeente en van de gemeente naar de organisatie die verantwoordelijk is voor de 

maatschappelijke begeleiding). 

Aandachtspunten: 

 Voor het COA: maak de informatie over de voorzieningen en programma’s die de 

verschillende azc’s bieden (online) beschikbaar en (openbaar) bekend. 

 Nagaan of het mogelijk is dat een gemeente alleen geïnformeerd wordt bij 

wijzigingen die voor de gemeente relevant zijn? 

 Het is niet altijd is duidelijk wat nu precies gewijzigd is in TVS.  

 De gegevensuitwisseling beter stroomlijnen. 

 

 

4. Warme overdracht en doorlopende lijn  

Stand van zaken                    

Vanaf het moment dat de vergunninghouder wordt gehuisvest, neemt de gemeente de 

verantwoordelijkheid over. Dit krijgt concreet invulling in de contracten die worden 

afgesloten met de partijen die de vergunninghouder maatschappelijk gaan begeleiden. Zo 

heeft de gemeente Heerde in de uitvoeringsovereenkomst met Stichting 

VluchtelingenWerk Oost Nederland opgenomen dat vergunninghouders binnen twee 

maanden na vestiging moeten starten met de inburgeringscursus en dat VWON bij aanvang 

per vergunninghouder een plan van aanpak maakt. Daarnaast zijn in de overeenkomst de 



eisen voor de te nemen stappen in de trajectbegeleiding vastgelegd. Een aantal 

gemeenten is van plan nieuw beleid voor te bereiden in de eerste helft van 2019; Er zijn 

gemeenten die in overweging geven voorinburgering verplicht te stellen op het azc. 

Aandachtspunt 

 Wachttijden minimaliseren om te voorkomen dat er opnieuw moet worden 

begonnen met voorinburgering. 

 

5. Integrale trajecten  

Gemeente Zwolle heeft een convenant gesloten met het UAF. In 2018 waren er 35 

statushouders woonachtig in Zwolle waarbij het UAF betrokken was. In de gemeenten 

worden diverse activiteiten georganiseerd met het oog op toeleiding naar werk, zoals 

speeddates met werkgevers, taalstages, individuele leerwerktrajecten, een bustour met 

bedrijfsbezoeken en het creëren van werkervaringsplekken.  

 

Een overzicht van de trajecten, die in 2019 worden doorontwikkeld: 

Project Werk Nu! 

Doel 
Gedurende anderhalf jaar wordt een intensief taaltraject 

gecombineerd met een Entree BBL-opleiding, uitstroomprofiel 

logistiek. Na een werkervaringsperiode van zes maanden biedt 

de werkgever een contract van minimaal een jaar aan. 

Doelgroep Alle vergunninghouders tussen de 18 en 50 jaar met een 

bijstandsuitkering en zonder werk, die gemotiveerd en leerbaar 

zijn en affiniteit hebben met de logistieke sector. 

Betrokken 

organisaties  

Roc’s Landstede en Deltion College, de gemeenten Zwolle, 

Ommen-Hardenberg, Zwartewaterland, Hattem en Hellendoorn 

en de werkgevers DHL, Ikea, Wehkamp, Timing, Kruitbosch, 

Jobtrans, Tielbeke, Cornelissen, BC Group, Saturn Petcare. 

Projectsubsidie is toegekend door de provincie Overijssel. 

Partijen werken samen in de aanmelding, de opleiding, het 

organiseren van vacatures en begeleiding op de werkvloer 

(organiseren en optimaliseren hiervan). 

Looptijd Traject totaal: 1 januari 2018 tot 1 augustus 2019. 

Opleidingstraject: 1 september 2018 tot 1 augustus 2019 

Voor 2019 en 2020 worden vervolgtrajecten opgestart voor 

vergunninghouders in de sectoren zorg en techniek. 

  

Project Welkomstklas 

Doel Een tweejarig traject waarin een intensief taaltraject 

gecombineerd wordt met Entree-onderwijs.  

Doelgroep Vergunninghouders jonger dan 30 jaar. 

Betrokken 

organisaties  

Leer-werkbedrijven, gemeenten, ROVA 



Looptijd  1 februari 2019-februari 2021 

  

Project Pop Up Your Talent 

Doel 
Realiseren van een integrale aanpak om vergunninghouders te 

begeleiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of 

het onderwijs. In deze aanpak worden de individuele vragen en 

behoeften van vergunninghouders op verschillende 

levensgebieden direct opgepakt om daarmee tot een 

samenhangende en effectieve uitvoering van begeleiding en 

arbeidstoeleiding te komen.  

Doelgroep Alle vergunningshouders in de regio Zwolle met de motivatie om 

op korte/middellange termijn (max. tien maanden) betaald te 

gaan werken of (beroeps)onderwijs te volgen.   

Betrokken 

organisaties  

De gemeente Zwolle, samen met bedrijven en gemeenten in de 

arbeidsmarktregio en Hogeschool Windesheim, Stichting Present 

en Stichting voor Elkaar Zwolle, uitzendbureaus en waar nodig 

welzijnsorganisaties en zorgaanbieders via de wijkteams. 

Looptijd  1 januari 2019 tot 31 december 2019. 

  

Project Wereldvrouwen 

Doel 
Integrale maatwerkaanpak voor vrouwelijke vergunninghouders 

ter bevordering van de financiële zelfstandigheid en 

zelfbeschikking. De vrijwillige coaches motiveren meisjes en 

vrouwen om vanuit een actieve, positieve instelling te werken 

aan het zetten van de juiste stappen richting een toekomst met 

kansen op werk, inkomen en economische onafhankelijkheid. 

Door het creëren van zakelijke en sociale netwerken en een 

maatwerkaanpak voor begeleiding en activering richting 

werkervaringsplek, (vrijwilligers)werk of een opleiding.  

Doelgroep Vrouwelijke vergunninghouders in de regio Zwolle van alle 

leeftijden. 

Betrokken 

organisaties  

VluchtelingenWerk, lokale welzijnsorganisaties, 

onderwijsinstellingen, jeugdzorg en gemeenten. 

Looptijd  Doorlopend 

  

Project Eigen Kracht Werkt  

Doel 
Vrouwen interesseren voor banen in kansrijke sectoren als de 

techniek en de IT door het organiseren van regionale 

informatiebijeenkomsten, de beeldvorming bij vrouwen 

veranderen over deze kansrijke beroepen en het stimuleren van 

bedrijven om het arbeidspotentieel onder deze doelgroep te 

zien en daarop de bedrijfscultuur, werving en inrichting van de 

organisatie aan te passen. Waar mogelijk ontwikkelen van 

omscholingstrajecten in samenwerking met onderwijs en 

bedrijfsleven.  

Doelgroep Alle vrouwelijke vergunninghouders in de regio Zwolle. Kracht 



zit hem in de focus op alle doelgroepen, dus ook nuggers, 

deeltijdwerkende vrouwen, vrouwen in sectoren waarin banen 

verdwijnen.  

Betrokken 

organisaties 

Provincie Overijssel, Techniekpact, Werkplein 

Looptijd  1-8-2018- 1-7-2019 

 

Stand van zaken eind 2018 

Het pilotproject Werk Nu! is in september gestart met dertien deelnemers uit de 

gemeente Zwolle, twee deelnemers uit Ommen-Hardenberg, een deelnemer uit Hattem en 

een deelnemer uit Zwartsluis. Er zijn afspraken gemaakt over de monitoring van het 

project (tussentijds en aan het einde). In het voorjaar van 2019 wordt een 

vervolgbijeenkomst voor de betrokken werkgevers georganiseerd over cultuursensitiviteit.  

Het is de bedoeling om het project Werk Nu volgend schooljaar ook op te starten voor 

andere sectoren. 

 Maatwerktrajecten worden gestimuleerd, met speciale aandacht voor de 

groeisectoren Transport/Logistiek (vrachtwagenchauffeurs), Techniek 

(monteurs)/Bouw, Groen/Horeca en Zorg (niveau 1 welzijnsmedewerkers).  

 Er zijn subsidie-aanvragen voor leerwerktrajecten ingediend in het kader van het 

1000 kansenplan van de provincie Overijssel. Zie: 

www.overijssel.nl/loket/subsidies/@MUy/1000-kansen/ 

 Er wordt een verkenning gedaan voor het opstarten van een BBL-traject Zorg. 

 De mogelijkheid van een project bij Landschap Overijssel (baanbrekend landschap) 

wordt onderzocht. 

 De inzet van het Sprengencollege in de gemeente Heerde voor dagbesteding van 

Eritrese jongeren wordt verkend. 

 In navolging van een project in Twente en op basis van de ervaringen van STAR/T 

worden de mogelijkheden verkend voor de arbeidsmarktregio Zwolle om 

vergunninghouders te stimuleren een eigen bedrijf op te zetten. 

Arbeidsmarktdashboard 

Voor de arbeidsmarktregio Zwolle wordt in samenwerking met de provincie Overijssel 

gewerkt aan het realiseren van een arbeidsmarktdashboard. Beoogd wordt om in het 

voorjaar van 2019 een (eerste) factsheet gereed te hebben over vergunninghouders in de 

regio. Dit factsheet moet informatie bevatten over vergunninghouders vanaf 2013 en 

wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor de regionale factsheet worden gemeenten elk half 

jaar om een aantal basis-/CBS-gegevens gevraagd. Het gaat bij de eerste uitvraag op 1 

januari 2019 om: 

 het aantal volwassen vergunninghouders (onderverdeeld naar man en vrouw), 

gerelateerd aan het aantal bijstandsgerechtigheden, met nadere informatie 

over leeftijd en land van herkomst; 

 uitstroomgegevens voor deze doelgroep vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019, 

met gebruikmaking van de codering van het CBS; 

 

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@MUy/1000-kansen/


Voor de informatie over huisvesting van vergunninghouders neemt de regiocoördinator 

vanaf het laatste kwartaal van 2018 deel aan het overleg van de provincie Overijssel.  De 

gemeente Zwolle neemt namens de arbeidsmarktregio deel aan het pilotproject voor 

benchmarking van gegevens over vergunninghouders op basis van CBS-gegevens (naast 

Alkmaar, Gorinchem, Rijswijk, Zaanstad, Dordrecht, Heerlen, Tiel, Nijmegen, Almelo, 

Tilburg en Harderwijk). 

 

Screening                 

Sommige gemeenten maken gebruik van een screeninginstrument. Zo werkt de gemeente 

Zwolle met NOA-assessments en gebruikt de gemeente Steenwijkerland het diagnose- en 

ontwikkelinstrumentarium van Werkstap.  

Aandachtspunten 

 Het taalniveau van de inburgeraars in de regio Zwolle is relatief laag; veel 

inburgeraars zijn analfabeet. 

 Het is belangrijk dat dezelfde definitie van het begrip vergunninghouders wordt 

gehanteerd. 

 In de regio worden verschillende registratiesystemen gebruikt. 

 Gegevens vanuit het DUO zijn voor kleinere gemeenten niet bruikbaar omdat ze 

niet gemeentespecifiek gemaakt kunnen worden. 

 Bij de koppeling van een vergunninghouder aan een gemeente is het van belang 

uit het TVS te kunnen opmaken of gezinshereniging kan worden verwacht; dit in 

verband met de woningtoewijzing. 

 

  

6. Overig 

Kennisdeling 

Hogeschool Windesheim (lectoraat sociale innovatie) voert in 2018 en 2019 het onderzoek 

‘Werken aan werk voor vergunninghouders’ uit. Het doel van het onderzoek is inzicht 

verkrijgen in de effectiviteit van methoden en werkwijzen ter bevordering van 

arbeidsparticipatie, opdat zoveel mogelijk vergunninghouders werk vinden dat aansluit bij 

hun mogelijkheden. In het onderzoek worden gedurende twee jaar honderd 

vergunninghouders gevolgd in de gemeenten Enschede, Apeldoorn, Rijssen en de 

gemeenten Oldebroek, Dalfsen en Zwolle. In het kader van het onderzoek vinden 

leerbijeenkomsten plaats. De regiocoördinator deelt tussentijdse uitkomsten van het 

onderzoek met de regiogemeenten. Eind 2019 worden de onderzoeksresultaten 

opgeleverd. 

 

Maandelijks wordt in een nieuwsbrief aan de gemeenten (ambtelijk) informatie gedeeld 

over landelijke ontwikkelingen en best practices en andere relevante informatie over de 

integratie en participatie van vergunninghouders. 

Door een aantal gemeenten (Raalte, Dalfsen, Ommen-Hardenberg, Zwartewaterland, 

Steenwijkerland en Hellendoorn) en professionals in de regio is begin oktober een action 

lab georganiseerd om verbetermogelijkheden te verkennen voor integratie en participatie 

van vergunninghouders, waarin ook de nieuwe Wet inburgering is meegenomen. De 

opbrengst wordt in januari 2019 gedeeld met de regiogemeenten. 



De handreikingen van het OTAV en het verslag van de regionale kennisateliers zijn gedeeld 

en er is een e-learning van Movisie over intercultureel vakmanschap met de gemeenten 

gedeeld.  

Gezondheid 

De contactpersoon van het ondersteuningsprogramma wordt geconsulteerd bij kwesties die 

spelen in de regiogemeenten, zoals hoe om te gaan met psychosomatische klachten van 

vergunninghouders. Begin 2019 wordt nader contact gelegd met de 

aandachtsfunctionarissen van de drie GGD-regio’s die betrokken zijn bij de gemeenten in 

de arbeidsmarktregio Zwolle voor de borging van de opbrengst van het 

ondersteuningsprogramma bij de gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle. 

Nareizigers 

Zolang het gezin onder de Participatiewet valt, volgen nareizigers dezelfde procedure als 

de vergunninghouder die al in Nederland is. Het is voor de gemeente van belang te weten 

of nareizigers inkomsten hebben/niet-uitkeringsgerechtigd zijn.  

 


