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PROJECTPLAN	

Algemeen	
Omschrijving	Onderwerp	 Regioplan	Integratie	&	participatie	statushouders	G&V	2018	
Verspreiden	 Nee	
Contactpersoon	 Ronald	Clous	
Eenheid	 Sturing	
E-mail	 r.clous@regiogv.nl	
Kenmerk	 RPstatushouders2018	
Datum	 22	maart	2018	

	
Opdrachtgever	en	-nemer	
Opdrachtgever	 Divosa,	projectbureau	screening	&	matching	
Opdrachtnemer	 RegioGV,	i.o.	centrumgemeente	Hilversum	

	
Projectgroep	
Projectleider	 Ronald	Clous	
Projectmedewerkers	 Regionale	Werkgroep	statushouders	G&V	

	
Achtergrond	

Eind 2015 publiceerde de WRR een Policy Brief ‘geen tijd te verliezen: van opvang naar 
integratie van asielmigranten’. Deze brief gaf heldere aanbevelingen om de zwakke 
positie van vergunninghouders te verbeteren. De Taskforce werk en integratie van 
Vluchtelingen, opgericht door het Rijk en betrokken partijen, is vervolgens aan de slag 
gegaan om acties te ondernemen op verschillende knelpunten en kansen. Hieruit is het 
project Screening en Matching van Vergunninghouders ontstaan. Het doel van het 
project is versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van 
vergunninghouders via werk en/ of scholing. Divosa is gevraagd dit project te 
leiden en samen met partijen verder vorm te geven. Divosa heeft hiervoor een 
structuur van vijfendertig regio-coördinatoren ingericht. Het landelijk dekkend netwerk 
van regio coördinatoren, ondersteund door het Projectbureau van Divosa is een 
tijdelijke impuls. 
 
Na de start van het project in november 2016 zijn de gemeenten hun taakstelling mbt 
statushouders gaan invullen. Koppelingen zijn gemaakt, huisvesting is gerealiseerd en 
zijn alle statushouders gesproken en geïnformeerd over gezondheid, integratie en 
participatie. Alle partijen in de keten zijn bij elkaar gebracht en de regionale werkgroep 
statushouders is geformeerd en heeft zich ism regio coördinator het regioplan 2017 
eigen gemaakt en is aan de slag gegaan met plan van aanpak, actie en knelpuntenlijst. 
In 2018 gaat volop ingezet worden op doorlopende dienstverlening bevordering 
arbeidsparticipatie en matching met o.a. sector gerichte arrangementen voor 
statushouders.  
	
Gemeenten	in	Gooi	&	Vechtstreek	(Mei	2018)	
	
Gemeente																																				aantal	uitkeringsgerechtigden											verwachte	koppelingen	2018	
	
Huizen	&	BEL	gemeenten												177																																																				27	&	21		
Weesp																																												75																																																				12	
Hilversum																																					430																																																				57	
Wijdemeren																																				67																																																			15	
Gooise	Meren																															224	 																																														36	

	
Resultaat	
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De opgebouwde kennis, ervaringen en werkwijzen moeten aan het eind van 2018 
geborgd zijn in het reguliere proces in de vorm en inhoud van een doorlopende 
dienstverlening aan statushouders door optimale en sluitende aanpak door alle 
ketenpartners. Dit binnen de bestaande samenwerkingsstructuren in de regio G&V. 
 
Met het project screening & matching in Gooi & Vechtstreek realiseren we de volgende 
resultaten; 
 De gemeenten vertegenwoordigd in de regionale werkgroep Statushouders G&V 
inclusief de regio coördinator willen in lijn met het uitvoeringsprogramma Gooi & 
Vechtreek in  2018 inzetten op de volgende doelen en activiteiten met behulp 
van de volgende actielijnen: 
 

- Kansrijke	koppelingen	statushouders	en	na	reizigers	met	gemeente	
- Integratie	en	participatie	van	statushouders	door	bevordering	arbeidsparticipatie	
- Warme	overdracht	in	de	keten	van	samenwerking	en	doorlopende	lijn	in	dienstverlening	
- Minimaal	3	Integrale	trajecten	opstarten	met	als	doel	arbeidsparticipatie	van	de	statushouders	met	

minimaal	opleiding,	leerwerkplek	en	baangarantie	en	begeleiding.	
	
	

	
Beschrijving	project(en)	
	
Actielijn 1 Kansrijke koppeling 
Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de 
vergunninghouder met de arbeidsmarktregio.  
In de verlenging en uitbreiding van het project willen we vanuit Divosa samen met COA 
nog eens kritisch het proces en definities doorlopen zodat er een nog betere koppeling 
tot stand komt.  
Wat is kansrijk koppelen? Wanneer is het zinvol en hoe maken we dit proces 
transparant voor gemeenten? 
 
Voor 2018 is in deze fase weinig inzet meer noodzakelijk vanuit de structuur van de 
regio-coördinatoren.  
 
Concreet voor 2018: 
• Regio-coördinator levert input vanuit de praktijk aan het projectbureau zodat het 

proces in samenwerking met de regionale werkgroep verbeterd kan worden.  
• In Gooi & Vechtstreek hebben we een actieve werkgroep Statushouders geformeerd 

en wij hebben met regelmaat o.a. overleg met COA m.b.t. koppeling en overdracht. 
Dit zetten we in 2018 elke maand voort. De lijnen zijn kort en de contacten 
frequent. 

• In samenwerking met Divosa bevordert de regio coördinator verdere deskundigheid 
en organiseert  ism COA het up to date houden van bestaande kennis. 
 

Actielijn 2 Integratie en participatie vanaf dag 1 
Vanaf het moment dat een vergunninghouder aan een gemeente gekoppeld wordt, is 
het wenselijk dat gemeenten zich medeverantwoordelijk voelen voor de integratie en 
participatie van de vergunninghouder. COA heeft in deze eerste fase stappen gezet 
met programma’s als V-inburgering en VOORwerk maar ook projecten als Aan de Slag 
van Pharos dragen bij aan een vroege integratie en participatie. Gemeenten in Gooi & 
Vechtstreek zijn in 2017 gestart om actief de statushouders te spreken en voor te 
lichten vanaf moment dat koppeling bekend is en voordat zij daadwerkelijk zich gaan 
vestigen in gemeenten. 
In 2018 willen we naast de vergunninghouders, zijnde referent, ook aandacht vragen 
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voor de toenemende groep na-reizigers. Zij verblijven vaak maximaal 3 dagen in een 
AZC waarna zij in de gemeente bij de referent gehuisvest worden. 
 
Concreet voor 2018: 
• De Regio-coördinator zet ism werkgroep actief in op een verantwoordelijkheid van 

gemeenten op integratie en participatie direct na koppeling, dus voorafgaand aan 
huisvesting. Met het ontwerp van een eenduidig werkprocesvoorstel ondersteunen 
zij gemeenten bij het anders inrichten van hun processen door bijvoorbeeld al 
preventief een contactpersoon vanuit de gemeente toe te wijzen aan de 
vergunninghouder in het AZC.  

• De Regio- coördinator ondersteunt (of zorgen dat maatwerk binnen gemeenten 
aandacht krijgt) gemeenten in het bieden van maatwerk in hun beleidsinzet. 

• De regio-coördinator verzamelt en deelt kennis en ervaringen op het gebied van 
apart beleid voor na-reizigers zodat ook bij hen vanaf de eerste dag integratie en 
participatie door scholing en/ of werk de noodzakelijke aandacht krijgt.  

• In Gooi & Vechtstreek zijn nagenoeg alle gekoppelde statushouders gesproken en is 
een profiel bekend. Het proces ‘bevordering arbeidsparticipatie’ wordt verder 
uitgewerkt en de eerste arbeidstoeleidingstrajecten worden met sectoren 
ontwikkeld door inzet van het WSP en mijzelf. (techniek, Horeca & zorg). In 2018 is 
een toename van het aantal leerwerkplekken voor statushouders nodig. In 
samenwerking met WSP en jobhunters gemeenten zullen deze ook toegankelijk 
moeten worden voor statushouders.    

 
Actielijn 3 Warme overdracht en doorlopende lijn 
De warme overdracht start met het vullen van een digitaal klantprofiel en deze 
profielen voor gemeenten digitaal te ontsluiten.  
Om het gebruik van de digitale klantprofielen te stimuleren is verdere doorontwikkeling 
van het systeem en de profielen noodzakelijk.  
Voor casemanagers vanuit COA en klantmanagers vanuit gemeenten of 
uitvoeringsorganisaties dient veel minder de processen centraal te staan en veel meer 
de integratie en participatie van de vergunninghouder zodat een doorlopende lijn in de 
dienstverlening ontstaat.  
 
Concreet voor 2018: 
• Regio-coördinator stimuleert i.s.m. de werkgroep gemeenten om met hun 

dienstverlening gericht op integratie en participatie door scholing en/ of werk aan 
te sluiten op de dienstverlening van het COA, zoals V-inburgering en VOORwerk en 
hierin meer de samenwerking te zoeken. Dit doen zij vooral door kennis en 
ervaringen in de gemeenten te delen en de contacten met COA te stimuleren.  

• Regio-coördinator stimuleert en ondersteunt i.s.m. de werkgroep gemeenten bij het 
inrichten van hun processen intern op een dusdanige wijze dat digitale 
klantprofielen kunnen worden opgehaald door de juiste personen.  

• Regio-coördinator en casemanagers met aandachtsgebied Participatie stimuleren bij 
gemeenten en COA een warme overdracht door contactmoment in te richten tussen 
casemanager bij COA en klantmanager bij gemeenten gericht op de integratie en 
participatie via scholing en/ of werk. 
Regio-coördinatoren jagen waar mogelijk aan dat gaten in de dienstverlening 
tussen COA en gemeenten bij de overdracht worden gedicht zodat een doorlopende 
lijn ontstaat en de vergunninghouder centraal staat.  
 

Actielijn 4 Integrale trajecten 
In 2017 zijn partijen met elkaar in verbinding gebracht door de regio-coördinatoren om 
integrale trajecten mogelijk te kunnen maken richting scholing en/ of werk. Enerzijds 
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door dienstverlening vanuit de diverse partijen in de keten op elkaar af te stemmen, 
zoals inburgering, onderwijs en werk, en anderzijds door dienstverlening niet meer 
volgtijdelijk aan te bieden maar vooral parallel.  
Vanuit diverse kansrijke sectoren waaronder bouw, installatietechniek, ICT, land- en 
tuinbouw, logistiek wordt geëxperimenteerd in verschillende regio’s. Hier en daar 
worden pilots opgestart. De aanpak is echter nog zelden geland in de reguliere 
dienstverlening. 2018 zal nodig zijn om verder te experimenteren met deze integrale 
trajecten, meer pilots op te starten in de verschillende sectoren en alle kennis en 
ervaringen die hierdoor zijn opgedaan te delen en te borgen in de reguliere 
dienstverlening.  
 
 
 
 
Concreet voor 2018: 
• Gemeenten voeren steeds meer regie in de integratie en participatie via scholing 

en/ of werk. Regio-coördinator stimuleert dit door kennis en ervaringen te delen en 
faciliteren dit door partijen bij elkaar te brengen. Voor 2018 ontwikkelt de regio 
coördinator ook minimaal 3 sector gerichte arrangementen voor statushouders. 

• Regio-coördinatoren nemen de vraag van de werkgevers als vertrekpunt. Zij zijn 
voor de groep statushouders veelal het aanspreekpunt voor 
Werkgeversservicepunten, leerwerkloketten, onderwijspartijen etc. Regio-
coördinatoren faciliteren het matchen van vraag en aanbod door relevante partijen 
bij elkaar te breng en kennis en ervaringen te delen. Hiertoe worden in 2017 nog 4 
bovenregionale bijeenkomsten georganiseerd. Met deze input wordt in 2018 
worden doorgestart.  

• De regio-coördinator gaat verder met het aanjagen en faciliteren van pilots/ 
projecten als het gaat om integrale trajecten, delen kennis en ervaringen 
hieromtrent, brengen partijen bij elkaar maar zorgen er ook voor dat einde 2018 
deze manier van werken is geland in de reguliere dienstverlening en hun inzet in 
deze overbodig is geworden.  

• In april is de uitwerking klaar van de resultaten van de boven regionale 
werkconferentie Talent Zoekt Werk! Gehouden op 1 februari 2018 in Gooi & 
Vechtstreek bij centrumgemeente Hilversum. Hier zijn relevante ketenpartners aan 
elkaar gekoppeld en zichtbaar geworden, concepten voor integrale trajecten 
gedeeld en aanbevelingen gedaan. De opbrengst geeft een schat aan informatie om 
passende toeleiding naar werk voor statushouders te ontwikkelen. Denk hierbij 
voor 2018 aan arbeidstoeleidingstrajecten in de Horeca, de techniek en de zorg. 
Zie ook planning & besluitvorming. 

	
	
Betrokkenheid	inwoners	
Bij	de	uitwerking	van		arbeidstoeleidingstraject	en	andere	initiatieven	worden	inwoners/	statushouders	
geconsulteerd.	Als	ervaringsdeskundigen	nemen	sleutelpersonen	ook	deel	in	de	werkgroep	statushouders	
G&V.	De	uitkomsten	van	deze	consultaties	worden	verwerkt	in	de	samenwerkingsovereenkomst	waarin	
partijen	concrete	afspraken	makken	over	de	uitvoering	van	bijvoorbeeld	een	arbeidstoeleidingstraject.	
	

	
Betrokkenheid	gemeenten	
Gemeenten	werken	in	de	reguliere	werkgroep	statushouders	mee	aan	de	uitwerking	van	initiatieven.	Tevens	
worden	uitvoeringsdiensten	via	het	regionale	uitvoeringsoverleg	betrokken.	De	input	van	gemeenten	wordt	
verwerkt	in	de	samenwerkingsovereenkomst	waarin	partijen	concrete	afspraken	maken	over	de	uitvoering.	
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Betrokkenheid	direct	belanghebbenden	
Arbeidstoeleidingstraject	e.a.	initiatieven	
Het	overeengekomen	voorstel	wordt	voorgelegd	aan	bestuurders	van	stuurgroep	18+	en	het	
uitvoeringsoverleg.	De	input	van	dezen	wordt	verwerkt	in	de	samenwerkingsovereenkomst	waarin	partijen	
concrete	afspraken	maken	over	de	uitvoering.	
	
Communicatie	
De	verschillende	betrokken	partijen	kunnen	allen	hun	communicatie	middelen	in	zetten	om	een	campagne	
te	voeren	voor	werken	in	de	branches	en	de	gewenste	inwoners	groepen/	statushouders	aan	te	spreken.	

	
Planning	en	besluitvorming	
	

	
	
	
	
		

Resultaat	 kwartaal	2	 kwartaal	3	 Kwartaal	4	

Kansrijke	koppeling		 Werkend	proces	 Sluitende	aanpak	 Borging	reguliere	dienstverlening	

Integratie	en	
participatie	

Integratie	en	
participatie	
voorstellen	

Uitvoeringen	 en	
toeleiding	 werk	 of	
opleiding	

Borging	reguliere	dienstverlening	

Warme	overdracht	en	
doorlopende	 lijn	 in	
dienstverlening	

Integrale	
samenwerking	in	
keten	

Sluitende	aanpak	 Borging	reguliere	dienstverlening	

Integrale	trajecten	 Oplevering	1	
arrangement	

Oplevering	1	
arrangement	

Oplevering	1	arrangement	

	
Tijdsinvestering	
Projectleider	 16	uur	per	week	x	46	weken	in	2018,	gemiddeld	4	dagdelen	per	week	
Projectmedewerkers	 Inzet	werkgroep,	WSP	e.a.	maakt	onderdeel	reguliere	werk	uit	

	
Financiën	
	
Maximum	aantal	uren	en	het	maximum	bedrag	dat	tijdens	de	periode	1	januari	2018	tot	en	met	31	
december	2018	voor	de	inzet	van	de	regio	coördinator	in	aanmerking	komt	is	736	uur.	Gemiddeld	16	uur	per	
week	x	46	weken.	Via	de	centrum	gemeente	Hilversum	wordt	deze	opdracht	aan	de	RegioGV	gegeven	en	
bekostigd	via	gelden	Divosa.	Kosten	gemaakt	door	leden	werkgroep,	WSP	en	samenwerkingspartners	maken	
onderdeel	uit	van	reguliere	werkzaamheden	en	uren.	
	

	
Aandachtspunten/randvoorwaarden	
	
In	2017	is	door	de	ketenpartners	veel	ervaring	en	kennis	opgedaan	met	het	werken	met	statushouders	en	
leiden	inzichten	tot	volgende	kritische	succes	en	faalfactoren;	
	
	
	
Kansen:	
Willen	en	kunnen	zijn	zeker	aanwezig	bij	de	statushouders,	die	in	de	regio	allen	een	eerste	en	meestal	
tweede	gesprek	hebben	gehad	met	een		consulent	gemeente	i.s.m.	vluchtelingenwerk.	
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M.b.v.	bijscholing	zijn	duurzame	matches	te	maken	met	werkervaring	uit	land	van	herkomst	
Kansen	zijn	er	in	regionale	arbeidsmarkt	ook	voor	statushouders.	
	
Risico’s:	
Afdoende	taalvaardigheid	en	inburgering	voor	meesten	een	zware	opgave	
Verschillen	tussen	de	statushouders	in	aanvangsniveau	taal	en	werk	en	denkniveau	groot	
Deelgroepen	als	vrouwen,	analfabeten	en	Eritrese	statushouders	vragen	specifieke	trajecten	m.b.t.	
integratie	en	participatie.	
	

	


