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Regioplan  Noord Holland Noord 2018 
 
Screening en Matching vergunninghouders 
 
Stand van zaken en agenda 2018 
 
Aanleiding 
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. Het project is in 2018 met een jaar verlengd. Dit project wordt in de 
arbeidsmarktregio’s door regio-coördinatoren uitgevoerd. In het project worden vier fasen met 
projectdoelen onderscheiden. 
 

Fasen met projectdoelen 
 Kansrijke koppeling 

Doel: vergunninghouders te koppelen aan de regio met de beste kans op werk of opleiding. In 
de praktijk blijkt de inbreng van gemeenten hierbij klein, vooral het COA is hierin aan zet. 

 Integratie en participatie vanaf dag 1 
Doel: de tijd dat vergunninghouders in een AZC op huisvesting wachten zinvol te benutten 
voor integratietrajecten en een doorlopende lijn te ontwikkelen en te realiseren.  De 
regiocoördinatoren gaan dit samen met COA en andere ketenpartners aanpakken. 
Hieruit volgt een 

 Warme overdracht en doorlopende lijn 
Doel: het vullen van een digitaal klantprofiel en deze profielen voor gemeenten digitaal te 
ontsluiten.  Er vindt een ‘warme’ overdracht plaats door casemanager van het COA aan de 
klantmanager van de gemeente/sociale dienst.  

 Integrale trajecten 
Doel: ontwikkelen en aanbieden van parallel lopende trajecten die elkaar versterken. 
Bijvoorbeeld een combinatie van inburgeren,  aanvullende opleiding, leerwerktraject en/of 
(vrijwilligers)werk. Dit in tegenstelling tot volgtijdelijke trajecten. 

 
Vervolg van het project in 2018 
 
Het landelijk dekkend netwerk van regio coördinatoren, ondersteund door het Projectbureau van 
Divosa is een tijdelijke impuls. De opgebouwde kennis, ervaringen en werkwijzen moeten aan het 
eind van 2019 geborgd zijn in het reguliere proces.  
 
Divosa zet zich in 2018 wederom in op de volgende doelen en activiteiten. 
1. Kansrijke koppeling 
2. Integratie en participatie vanaf dag 1 
3. Warme overdracht en doorlopende lijn 
4. Integrale trajecten 
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Voor de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord de twee belangrijkste opgaven: 
• Een sluitend netwerk van ketenpartners gericht op duurzame integratie en participatie van 

vergunninghouders op de leefgebieden: huisvesting, opleiding, werk, dagbesteding, hulp, 
zorg en ondersteuning. Hiertoe worden er per subregio regelmatig netwerkbijeenkomsten 
en regulier overleg georganiseerd om het integratie- en participatietraject te borgen, 
knelpunten op te lossen en nieuwe (maatwerk)trajecten op te zetten. 

• Ontsluiting van de arbeidsmarkt, hierbij is samenwerking  met en tussen het 
Werkgeversservicepunt, het leerwerkloket, Huis van het Werk, de reïntegratiebedrijven 
waarmee in de regio Alkmaar een contract is gesloten, het onderwijs, met name het MBO en 
werkgevers noodzakelijk. Ook hiertoe zijn en worden periodiek bijeenkomsten 
georganiseerd en worden vergunninghouders die in staat zijn om te leren en/of te werken, 
inclusief vrijwilligerswerk naar opleiding, leerwerktrajecten of (vrijwilligers)werk begeleid. 

 

 
Een schets van de arbeidsmarktregio Noord Holland Noord (RPANHN) 
 
In de regio Noord Holland Noord is de verbinding gemaakt met het Regionaal Platform 
Arbeidsmarktbeleid Noord Holland Noord. (RPAnhn) 
 
RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) is een krachtig samenwerkingsverband van 
gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers dat zich sterk maakt voor een werkende 
arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. 
 
Doelstelling is een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen die 
kan werken, werkt. RPAnhn ontwikkelt met haar partners projecten en initiatieven onder de thema’s 
Van school naar werk, Van werk naar werk en Van uitkering naar werk. 
 
Partners in de samenwerking zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV), 
werkgevers (VNO-NCW, MKB), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, 
ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland). Daarnaast werkt RPAnhn 
nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf nhn.   
 
Om van de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken een succes te maken stellen de 
partners en medewerkers van RPAnhn hun kennis en expertise beschikbaar, signaleren trends en 
ontwikkelingen en spelen daar proactief op in. RPAnhn is dé gesprekspartner voor alles wat er speelt 
op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. 
 
Bij de uitvoering van het project screening en matching wordt zoveel mogelijk aangesloten op de 
huidige infrastructuur van de regio. Dat houdt in dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande 
overleg- en infrastructuren op het gebied van economie, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarkt. 
Met name de opgaves Van school naar werk en Van uitkering naar werk zijn van toepassing op deze 
doelgroep.  Er wordt gebruik gemaakt worden van regionale en sectorale afspraken tussen 
werkgevers, werknemers, overheids- en onderwijsorganisaties.  
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Subregio’s 
De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, bestaat uit 18 gemeenten die verdeeld zijn in drie  
subregio’ s regio Alkmaar (Noord-Kennemerland), Kop van Noord-Holland en West-Friesland. 
 

Taakstelling huisvesting  
Elk half jaar krijgen de gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te 
huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een 
gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. In verband met de verminderde 
asielinstroom zijn  de taakstellingen in 2017 en 2018 lager dan in 2016. De taakstelling voor het 2e 
half jaar van 2018 is nog niet bekend. 
 

gemeente 2016 2017 1e half jaar 2018 2e half jaar 2018 Geheel 2018 

Alkmaar 271 145 63 69 132 

Bergen   77 51 18 19 37 

Castricum   88 47 20 23 43 

Den Helder 144 76 33 36 69 

Drechterland   50 27 12 13 25 

Enkhuizen   47 25 11 12 23 

Heerhugowaard 136  73 32 35 67 

Heiloo   58 32 14 15 29 

Hollands Kroon 121  64 28 31 59 

Hoorn 183 97 42 46 88 

Koggenland   58 30 13 15 28 

Langedijk   70 37 16 18 34 

Medemblik 111 60 26 28 54 

Opmeer   30 16   7 8 15 

Schagen 118 62 27 30 57 

Stedebroec   56 30 13 14 27 

Texel   35 19   8 9 17 

Uitgeest   34 19   8 9 17 

Totaal  1.687 910 391 430 821 
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Fase 1 Kansrijke koppeling 
 
algemeen 
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. De 
regio-coördinator heeft in dit proces geen directe rol.  
 
Voor 2018 is in deze fase weinig inzet meer noodzakelijk vanuit de structuur van de regio-
coördinatoren. Hetgeen wat betreft de kansrijke koppeling wordt teruggekoppeld aan de regio-
coördinatoren vanuit de regio’s kan worden ingebracht door het projectbureau binnen Divosa in de 
landelijke overleggen met de ketenpartners.  
 
Concreet voor 2018: 
• Vanuit het projectbureau wordt het proces van de kansrijke koppeling kritisch doorlopen 

samen met COA om het proces te verbeteren.  
• Divosa zal verdere deskundigheidsbevordering hierin eventueel organiseren voor COA of het 

up to date houden van bestaande kennis. 
• Regio-coördinatoren leveren input vanuit de praktijk aan projectbureau zodat het proces 

verbeterd kan worden. 
• Om dit te kunnen bewerkstelligen is transparantie noodzakelijk. Gezamenlijk met COA gaat 

Divosa de transparantie in het proces van de kansrijke koppeling vergroten.  
• De integratieparagraaf van het regeerakkoord is in lijn met hetgeen in het project wordt 

beoogd. Er zijn veel aanknopingspunten. Deze kennis en ervaringen vanuit de regio 
coördinatoren en het projectbureau worden ingezet voor het meedenken en meebewegen 
bij de aanpassingen n.a.v. het Regeerakkoord. 

 

Regio Noord Holland Noord 
 
Kansrijke koppeling gemeenten Noord Holland Noord 

 Er zijn in de regio Noord Holland Noord 3 AZC’s1. Bewoners/vergunninghouders die in deze AZC’s 
verblijven zijn deels gekoppeld aan de gemeenten in de regio. 
In de regio zijn er maximaal ca. 1575 opvangplekken beschikbaar. De taakstelling is echter veel 
lager, namelijk 900 voor 2017 en 509 voor de eerste helft van 2018.  

  
Verbetermogelijkheden  

 Er is geen inzage in de manier waarop de koppeling tot stand komt en welke criteria daarbij 
worden gebruikt. Met andere woorden op welke manier de arbeidsmarktinformatie gebruikt 
wordt. Transparantie dus! 

 
Aanbevelingen voor of signalen aan het landelijk projectteam die landelijk opgepakt moeten 
worden 

 Zie het bovenstaande.  

 Gezien de taakstelling en het aantal opvangplekken in de regio zou iedere vergunninghouder die 
in het AZC in Alkmaar, Heerhugowaard en den Helder is geplaatst, gekoppeld moeten zijn aan 
een gemeente in de regio. 

 
 

                                                           
1
 De tijdelijke asielopvang in Alkmaar (400 bewoners) sluit per 1 oktober 2018 
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Regionale bijdrage aan de doelstellingen voor 2018 

 Regelmatige afstemming met de regievoerder van het COA over de (niet) kansrijke koppelingen, 
met input van de gemeenten. 

 Op basis van signalen van de gemeenten en het COA praktijkvoorbeelden inbrengen bij DIvosa 
om in samenwerking met het COA het proces beter te laten verlopen. 

 

Fase 2 Integratie en participatie vanaf dag 1 
 
Algemeen 
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 worden in de meeste gevallen pas actief op het moment dat de 
vergunninghouder gehuisvest is in de gemeente en in het uitkeringsbestand is opgenomen. Dit is 
zeker een versnelling ten opzichte van 2016, waar vaak pas na het inburgeringstraject gesproken 
werd over arbeidsmarkttoeleiding. Voor 2018, worden met behulp van de structuur van de regio-
coördinatoren, gemeenten aangespoord te starten met hun inzet op integratie en participatie vanaf 
het moment van koppeling. Vanaf dat moment weet de gemeente namelijk dat de vergunninghouder 
in de gemeente gehuisvest gaat worden en een beroep gaat doen op een uitkering in het kader van 
de Participatiewet. 2Het is dan ook wenselijk dat vanaf dat moment de toeleiding naar werk en/ of 
scholing kan starten in samenwerking met partijen zoals COA. Regio-coördinatoren schakelen 
hiervoor naast de lokale netwerken in de gemeenten ook de casemanagers van het COA met 
aandachtsgebied Participatie om dit proces verder vorm te geven. De mate waarin uiteindelijk 
gemeentelijke dienstverlening daadwerkelijk in dit stadium plaats zal vinden is uiteindelijk maatwerk 
en mede afhankelijk ook van de bereikbaarheid van het AZC.  De samenwerking komt vooral daar tot 
bloei waar het AZC in de buurt ligt van de regio/ gemeente waar de vergunninghouders aan 
gekoppeld zijn. Het hand in hand laten gaan van plaatsen en koppelen is dus een belangrijke 
randvoorwaarde voor intensieve inzet op integratie en participatie door gemeenten vanaf de eerste 
dag van koppeling. Ook voor programma’s als Aan de Slag en VOORwerk, die moeten uitmonden in 
een vrijwilligersplek of stageplek, is langdurige binding met de regio/ gemeente relevant alsmede 
voor de vergunninghouder zelf uiteraard die alvast wil investeren in een regio/ gemeente omdat daar 
zijn of haar toekomst ligt. Divosa zal COA stimuleren meer transparantie tot stand te brengen in de 
processen van plaatsen in de AZC’s. Elke drie maanden wordt dit proces binnen COA geëvalueerd en 
Divosa vraagt hierin van COA-betrokkenheid en zullen gezamenlijk optrekken hierin.  
 
In 2018 gaan we naast de vergunninghouders, zijnde referent, ook aandacht vragen 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. Regio-coördinatoren willen voor 2018 ook voor deze 
groep in de regio aandacht vragen direct vanaf het begin dat zij bij de referent worden geplaatst. In 
de egio Alkmaar is de intentie uitgesproken dat de nareizigers ook kunnen deelnemen aan de 
voorinburgering. Ook als zij niet (meer) op het AZC verblijven. Er zijn nog weinig gemeenten die 
hierop specifiek beleid hebben gemaakt dus is kennis en ervaring ophalen en uitwisselen een 
belangrijke taak voor de regio-coördinatoren zodat we op landelijk niveau als lokaal meer weten over 
deze groep en de kansen en knelpunten waar we tegenaan lopen als het gaat om integratie en 
participatie via scholing en/ of werk. Vervolgens kunnen regio-coördinatoren gemeenten stimuleren 
hier beleid verder op te ontwikkelen.  

                                                           
2
 Koppeling betekent niet altijd daadwerkelijke huisvesting in de gemeente. In 2017 heeft gemeente Hoorn een 

aantal vergunninghouders gekoppeld gekregen die zij op dat moment niet konden huisvesten, waarna aan het 
COA om omkoppeling gevraagd. 
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Concreet voor 2018: 
• Samen met COA wordt meer transparantie verzorgd over het proces van plaatsen en 

koppelen zodat gemeenten weten waarom in bepaalde situaties dit niet hand in hand gaat en 
waarom er niet met alle AZC’s over vroege integratie en participatie met gemeenten 
afspraken kunnen worden gemaakt. Tegelijkertijd stimuleren met behulp van het 
projectbureau om meer hand in hand te laten gaan van het plaatsen en het koppelen en 
tussen meerdere regio’s en AZC’s afspraken laten ontstaan over vroege integratie en 
participatie. 

• Regio-coördinatoren zetten actief in op een verantwoordelijkheid van gemeenten op 
integratie en participatie direct na koppeling, dus voorafgaand aan huisvesting. Hiertoe 
ondersteunen zij gemeenten bij het anders inrichten van hun processen door al preventief 
een contactpersoon vanuit de gemeente toe te wijzen aan de vergunninghouder in het AZC.  

• De wijze waarop dienstverlening in deze fase door gemeenten wordt ingericht is maatwerk. 
Dit kan sterk verschillen en is mede afhankelijk van de bereikbaarheid van het AZC. De Regio- 
coördinatoren ondersteunen (of zorgen dat maatwerk binnen gemeenten aandacht krijgt) 
gemeenten in het bieden van maatwerk in hun beleidsinzet. 

• De regio-coördinatoren verzamelen en delen 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.  

• De integratieparagraaf van het kersverse regeerakkoord is in lijn met hetgeen in het project 
wordt beoogd. Wij zien daarom vele aanknopingspunten. Deze kennis en ervaringen vanuit 
de regio coördinatoren en het projectbureau zetten wij graag in voor het meedenken en 
meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het Regeerakkoord 

 
Regio Noord Holland Noord 
 
Terugblik 2017 
 
Het moment dat de gemeente betrokken is bij de vergunninghouder is vervroegd. Bij een aantal 
gemeenten, bijvoorbeeld in de gemeente Hoorn is het de bedoeling dat de klantmanager van de 
sociale dienst al in het AZC contact heeft met de vergunninghouder om een beeld te krijgen van de 
persoon, kennis te maken met de gemeente en het traject te starten. In de regio Alkmaar is deze rol 
belegd bij Vluchtelingenwerk. In opdracht van de gemeenten zijn zij al betrokken bij de 
voorinburgering en start het integratie en participatieprogramma dat is ingekocht.  
De meeste gemeenten hebben de ambitie om al in het AZC te starten. Soms is dat om praktische 
redenen niet goed mogelijk. De reden is bijvoorbeeld dat de afstand tussen het AZC en gemeente te 
groot is, of omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om personele capaciteit 
hiervoor in te zetten. 
 
Om de betrokkenheid van de gemeenten te vergroten en de start van dag 1 mogelijk te maken heb ik 
samen met de casemanager integratie en participatie van het COA de klantmanagers van de 
gemeenten in de regio bezocht. De casemanager heeft een presentatie gegeven over de 
voorinburgering, het programma van 14 weken dat vergunninghouders in het AZC volgen. We 
hebben het klantprofiel besproken en afspraken gemaakt over de warme overdracht. Tussen het 
COA en de gemeenten zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en weten de casemanagers van het 
COA en de klantmanagers van de gemeenten elkaar te vinden. Bij een groot aantal gemeenten waren 
er, behalve over de koppeling voor huisvesting,  nauwelijks of geen contacten met het COA.  
Bij een aantal gemeenten start het traject vanaf het moment van koppeling. Bij een ander aantal 
vanaf het moment van huisvesting in een gemeente en bij de start van de uitkering.  
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Borging en overzicht van nieuwe werkwijzen 

 In de regio Alkmaar is programma vastgelegd in een factsheet (zie de bijlage) en is het 
werkproces beschreven waarin de afspraken en rollen beschreven staan. 

 In de gemeente Hoorn wordt het werkproces uitgewerkt. 

 Voor de regio Westfriesland is WerkSaam in januari 2018 gestart met een pilot. Middels deze 
pilot wil WerkSaam de vergunninghouders in het AZC al benaderen en vanuit daar werken 
naar een integraal plan van aanpak voordat huisvesting plaatsvindt. Als deze pilot slaagt, gaat 
WerkSaam deze werkwijze inbedden in het huidige systeem.   

 In de gemeente Hollands Kroon is in 2017 ook een pilot gestart met 15 vergunninghouders. 
Het is een duaal traject, een combinatie van inburgering, deelname taalcafé , plaatsing op 
een werkervaringsplaats of leerwerktraject. Het doel van Hollands Kroon is dat iedere 
vergunninghouder actief is, zo mogelijk 4 dagen per week. 
 

Regionale bijdrage aan de doelstellingen voor 2018 

 Het belang om direct na de koppeling te starten met het integratie- en participatietraject 
blijvend onder de aandacht te brengen bij de gemeenten/sociale diensten 

 De casemanager integratie en participatie van het COA in contact te blijven brengen met de 
klantmanagers en andere relevante partijen zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk 

 Met gemeenten onderzoeken op welke wijze de belemmeringen om te starten vanaf de 
koppeling weggenomen kunnen worden.  

 Kennis delen over traject in het AZC en de trajecten van de gemeenten, zodat deze goed op 
elkaar aansluiten. 

 
Fase 3 warme overdracht en doorlopende lijn 
 
Terugblik 2017 

 
Project Aan de Slag 
Het project Aan de Slag, waar bewoners van het AZC, in Alkmaar direct ingezet kunnen worden loopt 
goed. Eind 2017 waren er ruim 350 koppelingen gemaakt. Steeds meer organisaties bieden 
vrijwilligerswerk aan, zodat bewoners van het AZC gematched kunnen worden. Dit project wordt ook 
ingezet in het integratie- en participatieprogramma van de regio en levert een goede bijdrage aan de 
versnelling van de integratie. De gemeenten Heerhugowaard en den Helder zijn in samenwerking 
met het COA en welzijnsorganisaties ook gestart met Aan de Slag. 
 
Plan van aanpak West Friesland 
De colleges in de regio West Friesland hebben naar aanleiding van de diverse onderzoeken waaruit 
blijkt dat de integratie en participatie achterblijft en dat ook in deze regio veel vergunninghouders 
blijvend in een uitkeringssituatie blijven, besloten dat er in de regio West Friesland meer moet 
worden samengewerkt om tot een integrale aanpak te komen. 
Eventueel aanvullen met de Koggenlandse aanpak. 
 
Hoorn 
De gemeenteraad heeft in 2017 een motie ingediend om de expertise van ketenpartners te 
bundelen.  
De raad heeft gevraagd om met de verschillende organisaties die te maken hebben met 
vergunninghouders een taskforce op te richten, onder regie van de gemeente. En ook om te komen 
tot een gezamenlijke aanpak. Tot nu toe zijn er 2 bijeenkomsten geweest.   
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Den Helder 
Er zijn routekaarten voor de professionals gemaakt waarin het proces van opvang tot en met 
opleiding of werk beschreven staat. 
Er is een startbijeenkomst voor ketenpartners georganiseerd waar afspraken zijn gemaakt over de 
samenwerking en begeleiding van vergunninghouders. 
 
Hollands Kroon 
Pilot begeleiding naar werk  gestart. Hieraan hebben 15 vergunninghouders deelgenomen. De eerste 
resultaten zijn positief. 
 
2018: Algemeen 
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 progess. Om het gebruik verder te stimuleren is inzet aan de zijde van Divosa door de 
structuur van regio-coördinatoren en aan de zijde van COA door de inzet van casemanagers met 
aandachtsgebied Participatie ook in 2018 noodzakelijk. COA dient ervoor te zorgen dat de profielen 
consequent en volledig gevuld worden en niet alleen worden beperkt tot profielen voor nieuwe 
instroom. Divosa dient ervoor te zorgen dat de profielen opgehaald worden niet alleen binnen de 
afdelingen huisvesting maar ook binnen de afdelingen/ uitvoeringsorganisaties actief op het gebied 
van integratie en participatie.  
 
Voor de realisatie van de warme overdracht moet in de meeste gemeenten een contactpersoon 
eerder aan de vergunninghouder worden gekoppeld. De regio-coördinator kan dit verder stimuleren 
en kennis en ervaringen opgedaan elders in het land delen. 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.  
 
Om het gebruik van de digitale klantprofielen te stimuleren is verdere doorontwikkeling van het 
systeem en de profielen noodzakelijk. Hiertoe heeft COA een lijst van klantwensen (gemeentelijke 
wensen) opgesteld waaraan wordt gewerkt. Aan COA zal worden gevraagd met enige regelmaat de 
voortgang van het inwilligen van de lijst van klantwensen terug te koppelen en per regio het aantal 
gevulde profielen worden gedeeld zodat regio-coördinatoren tools hebben het gebruik te stimuleren.  
 
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. Regio-coördinatoren 
stimuleren dit door kennis en ervaringen uit het land te delen. Zij maken gemeenten ervan bewust 
dat zij aan moeten sluiten met hun dienstverlening op hetgeen bij COA gestart is en geen gaten 
hierin moeten laten ontstaan. Zij laten zien hoe producten als ONA bijvoorbeeld beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd en eerdere kan worden ingezet binnen de keten zodat een doorlopende 
lijn ontstaat.  
 
Concreet voor 2018: 
• Regio-coördinatoren stimuleren 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-coördinatoren stimuleren en ondersteunen gemeenten bij het inrichten van hun 
processen intern op een dusdanige wijze dat digitale klantprofielen kunnen worden 



9 
 

opgehaald door de juiste personen. Dit zijn veelal de klantmanagers bij gemeenten of sociale 
diensten die met de integratie en participatie-activiteiten van de vergunninghouder aan de 
slag gaan.   

• Regio-coördinatoren 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. Hiertoe wordt in 2018 ook gekeken samen met het programma 
Vakmanschap binnen Divosa naar het organiseren van dagen van de uitvoering gewijd aan dit 
thema.  

• 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.  

• De integratieparagraaf van het kersverse regeerakkoord is in lijn met hetgeen in het project 
wordt beoogd. Wij zien daarom vele aanknopingspunten. Deze kennis en ervaringen vanuit 
de regio coördinatoren en het projectbureau zetten wij graag in voor het meedenken en 
meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het Regeerakkoord 

 
Organisatie van de warme overdracht van COA naar gemeente  
Dit gebeurt in de regio per gemeente op verschillende manieren. Vrijwel altijd wordt het profiel dat 
in TVS staat gebruik als start. Helaas is dit profiel niet altijd aanwezig en ook niet altijd up-to-date en 
volledig ingevuld. Het is soms lastig om de informatie goed te duiden. In die gevallen en als het door 
beide partijen nodig wordt bevonden, is er contact met de casemanager. Het voornemen is om in 
een aantal gemeenten een driegesprek met de vergunninghouder, de case- en de klantmanager te 
laten plaatsvinden.  
 
Andere knelpunten en aanvullende wensen  

 In zijn algemeenheid: klantmanagers kennen het TVS systeem niet, of hebben geen directe 
toegang tot het systeem. De afstand tussen het COA en sommige gemeenten is soms 
letterlijk en figuurlijk te groot. 

 Een knelpunt dat WerkSaam momenteel ervaart tijdens de pilot is dat WerkSaam geen 
inzage heeft in het TVS systeem. Inzage in dit systeem door WerkSaam blijkt in de praktijk 
moeilijk door de veranderende privacyregels. WerkSaam en het COA zijn momenteel bezig 
met het zoeken naar een oplossing hiervoor.  

 De gemeente  Hoorn vindt het van belang om dit ook in samenspraak met de 
maatschappelijke begeleiders te doen (in Hoorn wordt dit door de gemeente zelf 
uitgevoerd). Zij zijn nl. de contactpersonen v/d vergunninghouders. Dus dit is zeker een partij 
om mee te nemen. Bij andere gemeenten is dit bijv. VluchtelingenWerk. 

 In de praktijk weet de vergunninghouder niet dat het van belang is de informatie over 
zichzelf (opleiding; taalniveau; inburgering; leer- en werkervaring; vrijwilligerswerk etc.) 
actueel te houden. De zogenaamde ‘blauwe map’ en het persoonlijk informatiedossier is niet 
bekend en wordt niet gebruikt.  

 
Regionale bijdrage aan de doelstellingen voor 2018 

 Stimuleren dat alle gemeenten een doorlopende lijn hebben ontwikkeld zodat het traject en 
de activiteiten in het AZC aansluiten op de trajecten in de gemeenten. Dit zal per gemeente 
verschillen, omdat elke gemeente of subregio zijn eigen aanpak heeft. 
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Fase 4  Integrale trajecten 
 
Terugblik 2017 
 
Regio Alkmaar 
Er is een programma integratie en participatie vergunninghouders regio Alkmaar ontwikkeld.  
Voor de partners (Vluchtelingenwerk, Thobs, Fith en de Werkmeester) van programma integratie en 
participatie vergunninghouders heb ik een Informatiemarkt georganiseerd. Deelnemers waren 
wethouders, klantmanagers van de gemeenten, casemanagers van het COA, vertegenwoordigers van 
Nidos en Parlan.  Er is informatie gegeven over het programma integratie en participatie van 
vergunninghouders dat start in het AZC en eindigt als de vergunninghouder werk heeft gevonden, 
een opleiding volgt, vrijwilligerswerk doet of een goede dagbesteding heeft als werk of opleiding nog 
niet gelukt is. Het programma is in mei 2017 gestart. 
 
Leerwerktrajecten 
In juli ben ik in samenwerking met het leerwerkloket gestart het inventariseren van behoeften aan 
zowel de vraag- als aanbodkant om leer-werktrajecten specifiek voor vergunninghouders op te 
starten. In dat kader heb ik contact gehad met de WSP’s in de regio. Zij geven aan dat werkgevers 
zitten ‘te springen’ om goede mensen. Knelpunt is dat er in de regio, in zijn algemeenheid,  
onvoldoende beeld is van de kwaliteit van het aanbod van vergunninghouders. Dit bevestigt het 
beeld dat een snelle start van en regie door gemeenten op integratie- en participatieproces 
noodzakelijk is en dat samenwerking tussen werkgevers, opeidingsinstellingen en het WSP 
noodzakelijk is. 
 
Huisvesting en integratie AMV’ers 
Voor de regio Alkmaar samen met in met woningcorporaties, NIDOS, Parlan, gemeenten, 
Vluchtelingenwerk een protocol opgesteld voor de huisvesting en integratie. Duidelijk is nu  wie 
waarvoor verantwoordelijk is, wie wat doet en wie de regie heeft.  Een belangrijk element is het 
perspectiefplan. Iedere AMV’er start  op zijn 17e jaar met behulp van Nidos en/of Parlan met het 
maken van een perspectiefplan op de 4 leefgebieden: huisvesting, geldzaken, 
opleiding/werk/dagbesteding en hulp/zorg/ondersteuning. Dit plan wordt rond het 18e jaar door de 
AMV’er gepresenteerd aan de jeugd&gezinscoach, klantmanager jongerenloket en trajectbegeleider 
VSV. De jeugd&gezinscoach heeft vanaf het 18e jaar de regie op de integratie en participatie van de 
jonge vergunninghouder. 
 
Werkconferentie 18-/18+  
Voor ketenpartners onderwijs, jeugd-en gezinscoaches, Nidos, Parlan, woningcorporaties 
klantmanagers jongerenloket, trajectbegeleiders voortijdig schoolverlaten heb ik een 
werkconferentie georganiseerd waar het protocol en het perspectiefplan besproken is. Aan de hand 
van voorbeeld casuïstiek zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk geworden. Dit laatst 
werkte heel verhelderend. Afgesproken is dat het perspectiefplan niet alleen voor AMV’ers gebruikt 
gaat worden maar voor alle jongeren in de taalklas. 
  
Onderwijs 
Aanpak voortijdig schooluitval 
Gebleken is dat er in de regio Alkmaar onvoldoende zicht is op de door- en uitstroom uit de 
taalklassen/ISK en dat er veel voortijdig schooluitval is. Het REA (bestuurlijk Regionaal Educatief 
Overleg) heeft als opdrachtgever de opdracht gegeven om de knelpunten van de in- door- en 
uitstroom die de integratie en participatie in de weg staan in kaart worden gebracht en dat afspraken 
worden gemaakt over de aanpak. Er zijn een aantal thema’s benoemd: perspectiefplan 18-/18+; 
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aanpak schooluitval/verzuim; aanvullend taalaanbod (taalboost) en 3e jaar ISK. Het doel is uitstroom 
naar een vervolgopleiding, duaal traject of werk.  

 
Algemeen 2018 
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. Hierbij speelt de structuur van de regio-coördinatoren een belangrijke rol door 
kennis en ervaringen elders opgedaan te delen in de regio, kansen en knelpunten terug te koppelen 
aan het projectbureau en partijen in de keten te verbinden en samen te brengen. Als het gaat om de 
integratie en participatie via scholing en/ of werk van de vergunninghouders zijn veelal de regio-
coördinatoren in de regio aanspreekpunt geworden voor Werkgeversservicepunten, 
leerwerkloketten, inburgeringsaanbieders, onderwijspartijen, etc. Zij spelen dus een belangrijke rol 
bij borging van dergelijke integrale trajecten voor de toekomst zonder tussenkomst van een regio-
coördinator. Het is aan hen de taak zichzelf in 2018 hierin overbodig te maken.  
 
Voor het projectbureau leveren de regio-coördinatoren heel belangrijke input voor het gesprek op 
landelijke schaal verder te voeren als het gaat om integrale trajecten en parallelle dienstverlening 
met programmaraad, landelijk schakelpunt werkgeversdienstverlening, ministerie van SZW etc. De 
onafhankelijke rol van de regio-coördinator maakt het mogelijk vanuit allerlei invalshoeken input op 
te kunnen halen. Zij werken voor Divosa en niet voor een (centrum)gemeente.  
 
Daarnaast krijgen we ook steeds meer oog voor integraal in de zin van alle leefgebieden in het sociaal 
domein. Vaak spelen bij vergunninghouders problemen op meerdere leefgebieden en moeten deze 
in gezamenlijkheid worden opgepakt om apart successen te kunnen boeken. Zo is bijvoorbeeld 
gezondheid en participatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen die gezond zijn participeren 
meer en mensen die participeren zijn gezonder. Ook hier spelen regio-coördinatoren de aanjagende, 
verbindende factor. Dit samen met evenknieën zoals regio-coördinatoren gezondheid vanuit de VNG 
en sleutelfiguren van Pharos. Zeker bij gezinshereniging spelen al snel meerdere aspecten die voor de 
toeleiding naar onderwijs en/ of werk zeer relevant zijn. 
 
Concrete acties en doelen voor 2018 voor Divosa: 
• Gemeenten voeren steeds meer regie in de integratie en participatie via scholing en/ of werk. 

Regio-coördinatoren stimuleren dit door kennis en ervaringen te delen en faciliteren dit door 
partijen bij elkaar te brengen.  

• Regio-coördinatoren nemen de vraag van de werkgevers als vertrekpunt. Zij zijn voor de 
groep vergunninghouders veelal het aanspreekpunt voor Werkgeversservicepunten, 
leerwerkloketten, onderwijspartijen etc.  

• De regio-coördinatoren gaan 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.   

• De integratieparagraaf van het kersverse regeerakkoord is in lijn met hetgeen in het project 
wordt beoogd. Wij zien daarom vele aanknopingspunten. Deze kennis en ervaringen vanuit 
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de regio coördinatoren en het projectbureau zetten wij graag in voor het meedenken en 
meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het Regeerakkoord 

 
Regie op inburgering door gemeenten 

 In de regio Alkmaar heeft de klantmanager de regie op inburgering en de parallelle trajecten 
die voor de vergunninghouders worden ingezet. 

 In de Kop en West Friesland is er ook contact tussen de taalaanbieders en de klantmanagers 
over de voortgang en het aanbod van de taalaanbieder 

 Gemeente Hoorn pakt steeds meer de regie. Wel blijft inburgering een eigen 
verantwoordelijkheid van de mensen. Natuurlijk vinden er gesprekken plaats met de 
organisatie die inburgering biedt, Fiolet, om het te monitoren. 
. 

Gebruik van een screeningsinstrument 

 In de regio Alkmaar wordt bij de start de participatieladder gebruikt om in beeld te krijgen 
waar de vergunninghouder staat, tijdens en aan het eind van het integratie- en 
participatieprogramma wordt ook gemeten om de ontwikkeling te volgen. 

 In de regio West Friesland wordt NOA gebruikt 

 in de Kop gaat er overleg plaatsvinden over het gebruik van NOA. Voor individuele 
gemeenten zijn de kosten van het gebruik te hoog. 

 
Knelpunt inburgering 
Bij sommige vergunninghouders is al snel duidelijk dat zij het inburgeringsexamen niet zullen gaan 
halen. Zij zijn toch verplicht de lessen te volgen en 2 x examen te doen. Dit brengt hoge kosten met 
zich mee. Het is effectiever om sneller vrijstelling te verlenen en een alternatief traject aan te bieden. 
 
Bovenregionale bijeenkomst 
In februari 2018 is een start gemaakt met bovenregionale bijeenkomsten: ‘kansrijke sectoren en 
vergunninghouders’. Bij de ze bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van sectoren, landelijke 
werkgevers, onderwijs, vluchtelingenwerk, werkgeversorganisaties, Werkgeversservicepunten, 
kenniscentra, O & O fondsen met beproefde arbeidstoeleidingstrajecten en vergunninghouders bij 
elkaar om de mogelijkheden voor vergunninghouders in kansrijke sectoren te bespreken. De output 
van deze bijeenkomst wordt in 2018, zo mogelijk, gebruikt voor het bereiken van de regionale 
opgave.  
 
Andere specifieke activiteiten gericht op bemiddeling naar werk: bijeenkomsten, meet and greet, 
dedicated jobhunters, speciale projecten in branches. 

 Binnenkort start een leerwerktraject in de installatietechniek waar 15 vergunninghouders 
een leerwerktraject kunnen gaan volgen 

 Er zijn plannen voor trajecten in de composiet en asbestverwerking 

 In de regio Alkmaar worden op dit moment voor vergunninghouders geen andere, specifieke 
activiteiten georganiseerd. Indien mogelijk doen vergunninghouders mee in de reguliere 
leerwerktrajecten, activiteiten en acties 

 In de regio Westfriesland is WerkSaam bezig met het organiseren van een Nieuwkomers  
kansendag. Tijdens deze bijeenkomst maken 100 vergunninghouders uit heel Westfriesland 
en 25 werkgevers kennis met elkaar. 

 Tijdens het Grootste Werkfestival dat in oktober 2018 gaat plaatsvinden zullen er specifieke 
activiteiten voor werkgevers en vergunninghouders worden georganiseerd 

 
Zie voor overige specifieke activiteiten de bijlagen met het aanbod in de regio en de infographic van 
het programma in de regio Alkmaar. 
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Scholing en onderwijs: 
 
Combinatie inburgering en beroepsopleiding 
Zowel in de regio Alkmaar als in West Friesland wordt er een combi-opleiding entree-inburgering 
verzorgd. 
In de Kop gaat men hierover in gesprek met het ROC, taalaanbieder en gemeenten. 
 
Knelpunten onderwijs 
 
Knelpunten die ervaren worden liggen voornamelijk op jet gebied van taal, gedragsproblematiek, 
hoog verzuim en schooluitval. Hierover zijn afspraken gemaakt met Jeugd- en Gezinscoaches, GGD, 
RMC coördinatoren en leerplichtambtenaren. 
 
Uit de praktijk blijkt dat als ouders passief zijn en niet goed meewerken aan hun integratie dat het 
effect is dat kinderen ook passief zijn of worden. Hierin zitten behoorlijke risico’s voor de langere 
termijn. 
 
In de regio Alkmaar is een initiatief gestart om een groep ouders die een inburgeringstraject volgen, 
lessen te laten volgen op een school waar hun kinderen de ISK doen. Het doel hiervan is om de 
betrokkenheid van ouders bij school van hun kinderen te vergoten en de kinderen te laten zien dat 
hun ouders ook actief zijn. 
 
Samenwerking met het UAF 
Hoger opgeleiden die willen studeren aan een hogeschool of universiteit worden doorgeleid en 
begeleid door het UAF 
 
Gezondheid: 
Alle subregio’s hebben kennis gemaakt met de regio coördinator gezondheid. De sleutelfiguur is niet 
bekend bij de gemeenten. 
In de regio worden er plannen van aanpak gezondheidsbevordering gemaakt, daarbij is gebruik 
gemaakt van ondersteuning vanuit het OTAV. 
Acties: 

 Contact leggen met de coördinator om de sleutelfiguur te introduceren en te bespreken of 
en hoe deze kan worden ingezet. 

 Aanbevelingen gezondheidsprofielen overnemen 
 
Borging van kennis, ervaring en werkwijzen gemeenten/arbeidsmarktregio’s werkwijzen reguliere 
processen 
Kennis en ervaring borgen in processen is lastig. Het is belangrijk dat alle ketenpartners met elkaar in 
contact blijven, ruimte hebben om goed samen te werken. Dus bijvoorbeeld regelmatig netwerk- en 
of themabijeenkomsten organiseren. De reguliere (beleids- en projectgroepoverleggen handhaven 
en de (werk)afspraken die gemaakt zijn vasthouden en zonodig bijstellen.  
Daarnaast wordt zoveel mogelijk van alle activiteiten afgesproken wat en in welke frequentie wordt 
voortgezet en wie daarvoor in de regio en/of gemeente verantwoordelijk is. 
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Regionale agenda 2018 
 

actie doel wie wanneer 

ARBEIDSMARKTREGIO 
NOORD HOLLAND NOORD 

   

overleg RPA: regionaal 
werkbedrijf en leerwerkloket 

Voortgang project screening en 
matching 
Afstemming 
werkgeversdienstverlening en 
leerwerktrajecten 

Regio-
coördinator 

Maan-
delijks 

Grootste werkfestival Noord 
Holland Noord 

Bij festival ook aandacht voor 
werkgevers en 
vergunninghouders 

Regio-
coördinator 

Oktober 
2018 

Ontwikkeling leer-
werktrajecten in kansrijke 
sectoren 

Instroom in integrale 
leerwerktrajecten 

Leerwerkloket 
i.s.m. WSP en 
zonodig met  
Regio-
coördinator 

Door-
lopend 

Plaatsing vergunninghouder in 
regio die kansrijk is – overleg 
met regievoerder 

Snel starten met integratie en 
participatie 

Regie-voerder 
COA 

periodiek 

Organiseren informatiesessies 
voor werkgevers  

Belemmeringen wegnemen 
Aansluiting vraag en aanbod 

i.s.m. WSP en 
Huis van het 
Werk 

periodiek 

Goed organiseren warme 
overdracht van COA naar 
gemeente  

Snel starten met integratie en 
participatie 

Regio 
coördinator 
met  
Casemanager 
COA – klant-
managers 

 

Stimuleren gebruik ‘blauwe 
map’ en/of persoonlijk 
informatiedossier  

Eenmalige uitvraag gegevens;  
Snel starten met integratie en 
participatie 

Regio 
coördinator 
met  
Casemanager 
COA – klant-
managers 

Door-
lopend 

Ontwikkelen routekaart voor 
vergunninghouders 

Informatie voor 
vergunninghouders  

Regio-
coördinator 

Juli 2018 

REGIO ALKMAAR    

Regionale Stuurgroep 
taakstelling huisvesting, 
integratie en participatie 
vergunninghouders (regio 
Alkmaar) 

Regionale, integrale sturing op 
samenwerking, beleid en 
ontwikkeling 
(zie overdrachtsdossier) 

Regio-
coördinator 

Maan-
delijks 

Maandelijks overleg 
strategiegroep regio Alkmaar 

Sluitend netwerk 
Integratie en participatie vanaf 
dag 1 

Regio 
coördinator 

Maan-
delijks 

Netwerkgroep onderwijs 
nieuwkomers (regio Alkmaar) 
Prioriteiten 2018 
. ontwikkelen taalboost met 

Sluitende aanpak onderwijs – 
doorlopende leerlijn 

Regio 
coördinator 

1 x per 6 
weken 
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vakantiewerk 
. terugdringen verzuim en 
voortijdig schooluitval 
. perspectiefplan 18-/18+ 

SUBREGIO KOP    

Beleidsoverleg Kop Integratie en participatie vanaf 
dag 1 

Gemeente den 
Helder 

Per 
kwartaal 

Pilot Statushouders Hollands 
Kroon 

Activering en begeleiding naar 
werk 
Naar aanleiding van de 
evaluatie besluit over vervolg 

Gemeente 
Hollands 
Kroon 

Tweede 
kwartaal  
2018 

Organiseren evenement voor 
werkgevers en 
vergunninghouders 

Kennismaking werkgevers en 
vergunninghouders 
Matching 

Gezamenlijk 
met WSP  

Nog niet 
vast-
gesteld 

Beleidsoverleg West Friesland Integratie en participatie vanaf 
dag 1 

Gemeente 
Koggenland 

Per 
kwartaal 

SUBREGIO WEST FRIESLAND    

De Koggenlandse aanpak Ontwikkelen en borgen 
integrale, gezamenlijke aanpak 

West Friesland 1 x per 
maand 

Taskforce statushouders 
Hoorn 

Integrale aanpak specifiek 
Gemeente Hoorn 

Gemeente 
Hoorn 

3 – 4 x 
per jaar 

Organiseren Nieuwkomers 
Kansendag 

Kennismaking 
vergunninghouders met 
werkgevers 
Matching 

WSP/ 
Werksaam 
West-
Friesland  

26 juni  
2018 

 
 
Bijlagen: 
Overdrachtsdossier Stuurgroep Huisvesting, Integratie en Participatie 
Infographic programma integratie en participatie vergunninghouders regio Alkmaar 
Aanbod van activiteiten in de arbeidsmarktregio 


