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1. inleiding 
1.1. achtergrond 
 
Al geruime tijd is bekend dat de positie van vergunninghouders in Nederland zwak is. Daarom heeft het rijk zich 
tot doel gesteld om de trajecten voor vergunninghouders richting inburgering, scholing, werk en participatie zo 
vroeg mogelijk te laten starten. Het Ministerie van SZW heeft aan Divosa middelen ter beschikking gesteld om in 
elke arbeidsmarktregio een regio-coördinator aan te stellen die de gemeenten ondersteuning biedt en ze 
stimuleert zo vroeg mogelijk te starten met ondersteuning bieden aan vergunninghouders. Het Divosa project 
Screening en Matching is net als in eerdere jaren in 2018 gericht op de versnelling van de integratie en 
(arbeids)participatie van statushouders door middel van werk en/of scholing. Dit project wordt uitgevoerd binnen 
de arbeidsmarktregio Midden-Holland.  

1.2. projectopdracht 
 
Breng binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland versnelling aan op de integratie en participatie van 
vergunninghouders gebaseerd op de volgende pijlers: 
 
1. Kansrijke koppeling 
2. Integratie en participatie vanaf dag 1 
3. Warme overdracht en doorlopende lijn 
4. Integrale trajecten  
 
(Voor de uitwerking van de pijlers zie paragraaf 3.2). 
 
De opgebouwde kennis, ervaringen en werkwijzen vanuit het netwerk van coördinatoren maar ook vanuit de 
gemeenten in de regio moeten aan het eind van 2018 geborgd zijn in het reguliere proces.  
 

1.3. doel plan van aanpak 
 
Het doel van het project is, via de vier pijlers, binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland versnelling aan te 
brengen op de integratie en participatie van vergunninghouders via werk en/ of scholing. Daarnaast is het de 
bedoeling om werkwijzen en/of documenten zo aan te bieden dat deze makkelijk te borgen zijn binnen de eigen 
bedrijfsvoering rondom statushouders.  
.  
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2. projectomschrijving 
2.1. probleemomschrijving 
 
Om de zwakke positie van vergunninghouders te verbeteren is het van groot belang dat er nauw wordt 
samengewerkt met zowel de regiogemeenten binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland als met de 
ketenpartners. Om als regiocoördinator succesvol te zijn dient er binnen elke regiogemeente een aanspreekpunt 
gezocht te worden waarmee in overleg bekeken gaat worden hoe de vier pijlers, in hun uitwerking en waar nodig 
met steun van de ketenpartners, het meest effectief binnen die gemeente ingezet kan worden.  
 
Het gaan in 2018 binnen Midden-Holland om de volgende aantallen: 
 

Gemeente Aantal 
Bodegraven-Reeuwijk 48 
Gouda 100 
Krimpenerwaard 77 
Waddinxveen 37 
Totaal 262 

 
 

2.2. afbakening: randvoorwaarden en uitgangspunten 
 
De regio coördinator vervult een tijdelijke rol, voor 2018 zal, net als eerder jaren, worden ingezet op een 
verbetering van de positie van vergunninghouders. Daarnaast is er in deze tijdelijke rol geen sprake van enige 
hiërarchische verhouding tussen de coördinator en het aanspreekpunt van de betreffende gemeente en de 
ketenpartners. Alleen door nauwe samenwerking binnen de regio wordt de kans op een goed resultaat zo groot 
mogelijk is. 

2.3. beoogd resultaat 
 
Om de arbeidsmarktpositie van vergunninghouders te verbeteren zal, via de vier pijlers, een versnelling 
aangebracht moeten worden op de integratie en participatie. Per gemeente zal geïnventariseerd moeten worden 
waar behoefte aan is. Nadrukkelijk komen hier ook ander domeinen dan de arbeidsmarkt in beeld. Per 
gemeente zal ook bezien moeten worden hoe de verbeterpunten geborgd kunnen worden in de gemeentelijke 
werkwijzen en hoe de lokale ketenpartners daarin kunnen bijdragen. 
Met andere woorden: samen met de collega’s, de aanspreekpunten, van andere gemeenten gaan we op zoek 
naar maatwerk voor die gemeente en borgen dat.  
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3. werkwijze aanpak 
3.1. strategie 
 
Het project start met kennismaken met de contactpersonen binnen de gemeenten van de arbeidsmarktregio 
Hollands-Midden. De contactpersonen worden door de projectleider op de hoogte gesteld van de bedoeling van 
het project en de vier doelen die door Divosa gesteld zijn. Deze vier doelen vormen het uitgangspunt van 
handelen. Op basis van de doelen wordt in overleg met de betreffende contactpersonen bekeken waar die 
gemeente behoeft aan heeft. De projectleider zal bezien hoe hij deze behoeften het best kan realiseren; 
uitgangspunt is “leren van en met elkaar”. Waar mogelijk zullen plenaire bijeenkomsten georganiseerd worden 
om werkwijzen, best practices met elkaar te delen die vervolgens in de eigen organisatie geborgd kunnen 
worden, maar speciale acties voor afzonderlijke gemeente behoren ook tot de mogelijkheden. 
Daar waar de projectleider denkt dat gemeenten kunnen profiteren van werkwijzen en best practices die binnen 
andere arbeidsmarktregio’s ontwikkeld zijn, zal hij dit bespreken en/of actief delen met de contactpersonen 
binnen de regio Midden-Holland. Naast een vraaggerichte aanpak is er natuurlijk ook een aanbodgerichte 
aanpak. 
Een ander belangrijk aspect voor een breed gedragen aanpak is steun vanuit de eigen organisatie. Daarom zal 
ook in het “Hoofdenoverleg Midden-Holland” aan de activiteiten die in het kader van dit project aandacht besteed 
worden.  

3.2. indeling: doelen, fasering en activiteiten 
 
Om de versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van vergunninghouders worden de vier pijlers 
met de regio gemeenten uit gediept. 

1) Kansrijke koppeling 
Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de vergunninghouder met de 
arbeidsmarktregio. Hiervoor stellen medewerkers tijdens het huisvestingsgesprek een aantal vragen aan de 
vergunninghouder en maken ze gebruik van gegevens van UWV, SBB en onderwijssites.  

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. 
 
In 2018 moet er naast de vergunninghouders ook aandacht komen voor de toenemende groep na-reizigers. Zij 
verblijven vaak maximaal 3 dagen in een AZC waarna zij in de gemeente bij de partner/familie gehuisvest 
worden.  
 
Voor de regio Hollands-Midden is dit een moeilijk haalbaar doel. Immers de “AZC-afkomst” van de 
vergunninghouders is landelijk erg gespreid. Gemeentelijke dienstverlening al starten als de vergunninghouder 
nog in het AZC zit is voor de regio Midden-Holland weinig haalbaar. Bijlage 1 geeft zicht op de AZC-afkomst op 
peildatum 30-5.  
 
Met de casemanager participatie van het COA zal bezien worden hoe alsnog invulling gegeven kan worden aan 
deze pijler. De meest praktische vertaling van dit doel zal tenminste in moeten houden dat integratie en 
participatie binnen de regio Midden-Holland moet starten op het moment dat de statushouder in een van de 
regiogemeenten is gehuisvest.  

3) Warme overdracht en doorlopende lijn 
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De warme overdracht start met het vullen van een digitaal klantprofiel en deze profielen voor gemeenten digitaal 
te ontsluiten. Dit proces is in 2017 opgestart en er worden steeds meer klantprofielen gevuld door 
casemanagers bij COA en overdragen aan gemeenten. Het blijft echter work in process. 
Voor de realisatie van de warme overdracht moet in de meeste gemeenten een contactpersoon eerder aan de 
vergunninghouder worden gekoppeld. Dit moet verder gestimuleerd worden en kennis en ervaringen, opgedaan 
elders in het land, moet gedeeld worden. Uiteindelijk moet in 2018 de rol van de regio-coördinator en de rol van 
de casemanager met aandachtsgebied participatie in dit kader overbodig worden en dienen digitale 
klantprofielen ten alle tijden zonder de tussenkomst van deze personen warm te worden overgedragen.  
 
Met de casemanager participatie van het COA is afgesproken dit onderwerp voor de regio gemeenten in een 
plenaire bijeenkomst verder uit te diepen (20 juni 2018). 

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 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. 
 
Daarnaast is het nodig om aandacht te vragen voor de gemeentelijke processen die noodzakelijk zijn om binnen 
de eigen gemeente integrale processen vorm te geven. Dit zal ook ter sprake komen in een van de 
“Hoofdenoverleg Midden-Holland”. 
 
Verder is het van belang om waar mogelijk aan te sluiten op de uitkomsten van de diverse 
coalitieonderhandelingen en eventuele wijzigingen die vanuit de Tweede Kamer afkomstig zijn. 
 
Uiteraard zullen in de praktijd de verschillende fasen door elkaar lopen en waar de problemen algemeen zijn 
zullen plenaire bijeenkomsten worden georganiseer al dan niet met behulp van experts. 
 
 
Andere initiatieven binnen de regio Midden-Holland 
-Canvassen in Gouda 
Samen met de Goudse projectleider Integratie het participatie en integratieproces in een aantal bijeenkomsten 
op onderdelen beter in het werkproces inpasbaar maken (5 juni 2018) 
-Starten Pilot 
In samenwerking met de gemeente Gouda zal bezien worden of  met Centric afspraken gemaakt kunnen 
worden over het ontwikkelen van een digitaal instrument, voor het starten van een pilot. 
-Regio bijeenkomst Warme overdracht en doorlopende lijn 
Met de casemanager participatie van het COA is afgesproken dit onderwerp voor de regio gemeenten in een 
plenaire bijeenkomst verder uit te diepen (20 juni 2018). 
-Regio bijeenkomst Vrijwilligers 
Met de regio gemeenten het nut, noodzaak en inzet van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bespreken en 
inventariseren waar vrijwilligers het beste kunnen worden ingezet (inburgering, werk en scholing, taal en 
taalvaardigheid. 
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4. projectbeheersing 
4.1. kwaliteit 
 
De kwaliteit moet worden afgemeten aan de bruikbaarheid en toepasbaarheid. Met andere woorden er moet zo 
veel mogelijk maatwerk geleverd worden. Daarvoor zal zowel input vanuit de deelnemende gemeenten voor 
nodig zijn als best practices uit andere regio’s. Daarnaast is het van belang om te investeren in de gemeentelijke 
contactpersonen en ketenpartners en die blijvend in beeld te hebben. 

4.2. organisatie 
 
De projectleider wordt ondersteund vanuit Divosa 

4.3. informatie/communicatie 
 
Communicatie met de regiogemeenten en andere ketenpartners wordt opgezet als duidelijk is wat de 
gemeenten aan ondersteuning wensen. 

4.4. tijd 
 
Het programma loopt tot 31 december 2018 

4.5. geld 
 

Divosa stelt de middelen beschikbaar voor de projectleider. Middelen voor eigen gemeentelijke activiteiten 
komen ten laste van die gemeente.  
risico’s 
 
Risico kans impact maatregel 
Omdat de aansturing van het project een 
tijdlang stil heeft gelegen, is het niet 
helder welke actiepunten er nog open 
staan waardoor er geen zicht is of alle 
prioriteiten in beeld zijn en de juiste 
aandacht krijgen.  

middel middel In overleg met de gemeentelijke 
contactpersonen de actiepunten en 
prioriteiten ophalen. 

Introductie bij ketenpartners of regionale 
overleggen vind niet of nauwelijks plaats 

Middel groot Niet alle partners zijn op dit moment in 
beeld. Kans bestaat dat de partners zich 
niet verantwoordelijk voelen om de 
projectleider te betrekken. 

Regio informatie bereikt de projectleider 
niet 

middel middel De projectleider heeft binnen Divosa 
aandacht gevraagd voor het updaten van 
verschillende verzendlijsten 

De regio gemeenten hebben andere 
prioriteiten waardoor ze geen input 
kunnen leveren aan de invulling van het 
project 

middel groot Op diverse niveaus en binnen diverse 
gremia aandacht vragen voor dit project; 
o.a. ook in het Hoofdenoverleg Midden-
Holland. 
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Bijlage 1.  
Lijst met gemeenten, locaties en gekoppelde vergunninghouders Peildatum: 30-05-2018 
 
Bodegraven-Reeuwijk 19 

Hoogeveen 2 
Luttelgeest 5 
Nijmegen ST 6 
Schalkhaar 2 
Zutphen 4 

 
Gouda 25 

Delfzijl 1 
Dronten 2 
Harderwijk 1 
Hoogeveen 2 
Nijmegen ST 1 
Rijswijk 6 
Schalkhaar (IBO) 1 
Utrecht ED 6 
Zeist 5 

 
Krimpenerwaard 16 

Grave 6 
Harderwijk 6 
Hoogeveen 1 
Utrecht 1 
Utrecht ED 1 
Zeist 1 

 
Waddinxveen 11 

Harderwijk 7 
Utrecht ED 4 

 
 


