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Inleiding 
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 regiocoördinator ingericht.  
 
Vervolg 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 2018 geborgd zijn in het reguliere proces.  
 
Opbouw van het actieplan 
Dit actieplan is opgesteld door de regiocoördinator van Noordoost-Brabant en betreft de 16 
gemeenten in deze arbeidsmarktregio. Het actieplan is opgebouwd rondom de fasen die de 
statushouder doorloopt: 
Fase 1. Kansrijke koppeling 
Fase 2. Integratie en participatie vanaf dag 1 
Fase 3. Warme overdracht en doorlopende lijn 
Fase 4. Integrale trajecten. 
Per fase worden de stand van zaken en de knelpunten benoemd zoals die naar voren komen uit een 
recente inventarisatie in de regio. Vervolgens wordt per fase aangegeven welke concrete acties in 
2018 worden ondernomen.  
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Fase 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 de site Argumentenfabriek en 
gegevens uit Kansopwerk.nl   
De verschillende gemeenten van Noordoost Brabant hebben niet direct het idee dat er sprake is van 
een bewuste kansrijke koppeling aan de gemeente. Of dit beeldvorming is of dat dit daadwerkelijk zo 
is, moet blijken. 
 
Concreet voor 2018: 
• Actuele arbeidsmarkt informatie, onderwijsstructuur, grootte van de gemeente, achtergrond van de 

vergunninghouder (uit de stad of platteland) zijn belangrijke indicatoren. De kennis die de 
verschillende gemeenten hebben wordt verzameld en doorgegeven aan Divosa 

• Om dit te kunnen bewerkstelligen is transparantie noodzakelijk. Gezamenlijk met COA willen wij 
de transparantie in het proces van de kansrijke koppeling vergroten.  
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Fase 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. Een aantal gemeenten is bekend met de programma’s die het COA verzorgt op het 
AZC. 
 
Gemeenten in Noordoost Brabant worden in de meeste gevallen actief op het moment dat de 
vergunninghouder gehuisvest is in de gemeente en in het uitkeringsbestand is opgenomen. 
Uitzondering hierop zijn Boxmeer en Land van Cuijk omdat het azc in de gemeente is gehuisvest. Zij 
starten eerder met een het traject. 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. In de bijlage is de taakstelling opgenomen. 
 
 
Concreet voor 2018: 
• De wijze waarop dienstverlening in de fase na koppeling door gemeenten wordt ingericht is 

maatwerk. Dit kan sterk verschillen en is mede afhankelijk van de bereikbaarheid van het AZC. 
Andere gemeenten kunnen leren van de aanpak van Boxmeer en Cuijk. 

• De regiocoördinator zorgt voor een bijeenkomst met de verschillende gemeenten waar het COA 
toelichting kan geven op haar werkwijze en dienstverlening. 
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Fase 3 Warme overdracht en doorlopende lijn 
 
In een aantal gemeenten in Noordoost Brabant is geen adequate koppeling van de werkconsulent 
belast met het eerste contact met de vergunninghouder en het TVS systeem. In ’s-Hertogenbosch 
hebben de consulenten pas recent toegang tot het systeem. In kleinere gemeenten die beschikken 
over integraal klantmanagement, is men wel gekoppeld aan TVS. Maar niet in alle gemeenten is direct 
contact met de casemanager van het COA. Dit is wel wenselijk omdat sommige informatie vooral 
mondeling gegeven kan worden.  
De informatie van een ingevuld klantprofiel is waardevol voor een goede integratie in de gemeente. Dit 
is ook van belang voor het inzetten van vervolgtrajecten. 
 
Warme overdracht geldt ook voor overdracht nadat de opdracht van Vluchtelingenwerk of een andere 
maatschappelijke organisatie is gestopt. Er moet aandacht blijven voor persoonlijke problematieken. 
Verbinding tussen relevante partijen rondom de vergunninghouder is belangrijk om de integratie te 
vergemakkelijken. 
 
Concreet voor 2018: 

• Adequate communicatie inrichten tussen klantmanagers gemeenten en klantmanager COA.  

• In gesprek met de maatschappelijk organisaties om overdracht te borgen na een periode van 
intensieve begeleiding. 
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Fase 4 Integrale trajecten 
 
Noordoost Brabant is een regio waarin op het gebied van werkgeversbenadering, scholing en 
kennisdeling al op verschillende terreinen wordt samengewerkt. Voorbeeld hiervan is een actief 
regionaal Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant. Speciaal voor Vergunninghouders zijn 
specifieke trajecten ontwikkeld om te komen tot een succesvolle inburgering, taalverhoging, duurzame 
inzetbaarheid in werk en scholing. 
 
De gemeenten in Noordoost Brabant zetten een parallelle en integrale aanpak in plaats van een 
volgtijdelijke aanpak in, om de arbeidsparticipatie te verhogen. Men streeft naar directe 
arbeidsbemiddeling en/of ondersteuning voor het volgen van middelbaar en/of hoger 
beroepsonderwijs. Begeleiding naar werk door het aaneengeschakelde traject van taal, inburgering en 
uiteindelijk werk parallel te laten lopen. 
Afhankelijk van het taalniveau, de vooropleiding en de persoonlijke omstandigheden wordt hen 
gevraagd een aantal dagdelen actief te zijn. Steeds meer worden ook duale trajecten aangeboden 
waarbij inburgering wordt gecombineerd met werk, bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen en/of een 
betaalde baan. 
 
Voorbeelden 
Een voorbeeld van een maatwerk traject is het door WSD Boxtel ontwikkelde Inburgeren met WSD: 
Werk en Taal voor de gemeenten Sint Oedenrode, Veghel en Boxtel. (www.wsd.nl)  
 
Gemeente Cuijk, Grave, Mill, Boekel, Uden en Oss werken voor vergunninghouders die moeilijk 
leerbaar zijn samen met Social Enterprise IBN. Zij hebben een duaal traject ontwikkeld specifiek voor 
deze doelgroep. Zij maken gebruik van het NOA diagnose instrument. Voor het traject zijn 
beeldwoordenboeken ontwikkeld. (www.ibn.nl)  
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt gebruik van haar werk-ontwikkelbedrijf WeenerXL. 
Vergunninghouders krijgen voorafgaand aan een ontwikkeltraject de training Mindset, Hierin wordt 
aandacht besteed aan culturele diversiteit, persoonlijke aandacht voor het ontwikkeling, oriëntatie op 
de Bossche arbeidsmarkt, taalondersteuning en praktische begeleiding. Daarna wordt gekeken naar 
de verschillende mogelijkheden. Scholing, werkervaring, vrijwilligerswerk of betaald werk. Met iedere 
vergunninghouder wordt een trajectplan opgesteld. Bij voorkeur een duaal traject.  
Verschillende werkervaringsplekken zijn mogelijk. Doordat het interne werkervaringsplaatsen zijn, is er 
veel ruimte voor het aanleren van werknemers vaardigheden en taal op de werkvloer. Via de 
werkervaringsplekken die ruimschoots voorradig zijn, kan een proefplaatsing, zowel intern als extern 
worden gerealiseerd. Daarna kan de bemiddeling naar betaalde reguliere arbeid worden opgepakt 
door het Werkgeversservicepunt. ’s-Hertogenbosch beschikt over een ruim netwerk aan werkgevers. 
 
 
’s-Hertogenbosch biedt haar Vergunninghouders het Bossche Sferen Model aan. 
Dit is een 

• Integratie traject voor vergunninghouders binnen Weener XL 
• Gebaseerd op het Agoramodel bedacht door wijlen denker des vaderlands René Gude 
• Het model gaat uit van de plekken (gebouwen) waar mensen samenkomen en leven 
• Er zijn negen sferen: (4 levenssferen: privé, privaat, publiek en politiek en 4 oefensferen: 

religie, sport, kunst en filosofie en daaromheen bestaat de ecosfeer) 
Het model is ontstaan vanuit de gedachte dat: 

• Integreren doe je niet in de ‘samenleving’, die is ongrijpbaar. Je integreert per sfeer.  
• De sferen zijn universeel en van alle tijden. 
• Binnen de sferen gelden verschillende normen, waarden en spelregels. Een ideaal 

uitgangspunt om verschillen en overeenkomsten tussen vergunninghouders en Nederlanders 
te bespreken. 

• Zo laten we onze stad in al haar facetten zien en verbinden we partijen. 
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• We gaan letterlijk de gebouwen binnen van de negen sferen (de sportclub, de kerk, het 
museum, de raadszaal, de publieke gebouwen, de scholen etc.). 

• Daar gaan we in gesprek met Bosschenaren en vergunninghouders. 
• Onder leiding van gespreksleiders hebben we een socratisch gesprek (zonder te oordelen) om 

zo te komen tot common ground. Waar verschillen we van elkaar en waarin komen we 
overeen? 

• Hoe kunnen we op een goede en fijne manier met elkaar samenleven? 
Succes: 

• Met dit project hebben we de AMIF subsidie binnen weten te halen waarmee we de komende 
drie jaar het project kunnen financieren. 

• Alle partijen in de stad zijn aangehaakt en zetten zich voor 100% in om een succes van het 
project te maken. 

• Vergunninghouders vinden het erg fijn en leerzaam om mee te doen. 
• De eerste groep van 25 vergunninghouders heeft het traject al doorlopen; veel ervan vonden 

het jammer dat het afgelopen was. 
• De laatste bijeenkomst is een feestelijke afsluiting waarbij de deelnemer een certificaat 

ontvangt. 

 
Kijk op Youtube voor een impressie. Zoek op Bossche Sferen. 
(https://www.youtube.com/watch?v=IhPaStFUJJY)  
 

 
Andere gemeenten in Noordoost Brabant hebben ook programma’s om vergunninghouders bekend te 
maken met de leefgebieden in de stad. In Uden heeft men een gezamenlijke toer langs verschillende 
organisaties en verenigingen 
 
Scholing 
ROC De Leijgraaf 
Entree BBL voor vergunninghouders 
In samenwerking tussen gemeenten Cuijk, Grave, Mill, Boxmeer, St-Anthonis, Oss, Uden, Landerd en 
Meierijstad en ROC de Leijgraaf wordt actief ingezet op duale trajecten. Onder andere voor 
vergunninghouders zijn er verschillende trajecten ontwikkeld. Er is een Kweekvijver logistiek, 
dienstverlening (schoonmaak), gevelreiniging, beveiliging, taxichauffeur en bouw. Alle trajecten 
worden georganiseerd in een Entree BBL-constructie met baangarantie. Instroom kan als de 
vergunninghouder aan het eind van de inburgering zit of hiermee klaar is. 
(https://www.oss.nl/to/kweekvijver_medewerker_bouw_schilderen_installatie_elektro_voor_vergunning
houders.htm) 
 
 
Koning Willem 1 College 
Door te investeren in scholing voor jongere vergunninghouders, vergroten we de kans dat zij 
duurzaam toetreden op de arbeidsmarkt en in staat zijn een zelfstandig bestaan te leiden. Vaak 
kunnen de jongere vergunninghouders geen opleiding volgen wegens beperkte taalbeheersing. Zelfs 
een inburgeringsdiploma biedt geen toegang tot het onderwijs. Om dit mogelijk te maken gaan we een 
aantal zaken inregelen, bijvoorbeeld een taalcoach. 
’s-Hertogenbosch is in 2017 gestart met een Entree opleiding speciaal voor Vergunninghouders. De 
uitstroomrichtingen zijn techniek, bouw, dienstverlening en handel. Er zijn 17 kandidaten gestart en 16 
hebben de opleiding en inburgering afgerond. Op 2 studenten na (zij gaan werken), gaat men een 
opleiding op niveau 2 volgen. Een kandidaat zelfs op niveau 4. Voor 2018 zijn 2 klassen gepland met 
maximaal 36 leerlingen. Voorafgaand aan de Entree opleiding is er een voorschakeltraject gericht op 
het verhogen van het taalniveau. Boxtel en Vught kunnen ook aansluiten.  
 
Het project van Koning Willem I College is bedoeld voor de leerlijn 18+. Het gaat hier over een voltijds 
traject voor 2e jaars International Schakel Klas (ISK) leerlingen tussen de 18 en 23 jaar. Daarnaast 
is er een lijn, ISK4 genoemd voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn, maar wel gebaat zijn bij een 
aanpak volgens de ISK methode. Hiermee wordt gezorgd voor een betere toeleiding naar het MBO. 
(www.kw1c.nl) 
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Pre bachelor 
’s-Hertogenbosch geeft vergunninghouders de kans om een HBO of WO opleiding te doen. Vooraf 
vindt een screening plaats van de behaalde diploma’s en motivatie voor de te volgen opleiding. 
Hiervoor is een onafhankelijke commissie ingesteld. Na akkoord wordt de kandidaat getest op 
leerbaarheid. In 2017 zijn 12 vergunninghouders gestart in een pre-bachelor traject. Voor 2018 zijn er 
in ’s-Hertogenbosch 3 aanmeldingen. Het aantal loopt terug vanwege de beperktere instroom en het 
scholingsniveau van de latere instroom. 
 
UAF 
Een aantal gemeenten hebben trajecten met UAF. Naast HBO en WO zijn nu ook mogelijkheden voor 
MBO. UAF heeft vanwege de grote hoeveelheid geïnteresseerde vergunninghouders de voorwaarden 
verscherpt. Alleen wanneer een vergunninghouder geen netwerk heeft en nog niet aan het werk is 
wordt de aanvraag toegekend. In Uden is een Eritrese vrouw via UAF gestart met een 
kappersopleiding.  
Niet alle gemeenten in de regio werken samen met UAF.  
 
Meters Maken op Lerend Werken (Boris) 
Voor die Vergunninghouders die niet in staat zijn om een MBO diploma te halen is Meter Maken op 
Lerend Werken bedoeld. Deze leerlijnen zijn gericht op scholing in de praktijk met relevante 
certificering. De komende twee jaar worden 400 werkplekken gecreëerd in kansrijke sectoren in de 
regio. Noordoost-Brabant is daarmee de eerste arbeidsmarktregio die op deze schaal werk maakt van 
scholing van laaggeschoolde mensen en vergunninghouders. Met het Scholingsakkoord zullen in 
2018 tenminste 50 werkgevers samen 100 (leer)werkplekken creëren voor laaggeschoolden. Het gaat 
om banen in de procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Juist in deze sectoren zitten 
werkgevers te springen om personeel. In 2019 zijn dat minimaal 100 werkgevers en 300 
laaggeschoolden in nog meer kansrijke sectoren. (www.wspnob.nl) 
 
In ’s-Hertogenbosch, Uden, Oss en Cuijk zijn afspraken gemaakt met inburgeringsaanbieders, dit 
heeft er toe geleid dat er op deze locaties avondgroepen voor de inburgering zijn gestart. Hierdoor is 
het voor 
vergunninghouders beter mogelijk werk / opleiding en inburgering te combineren. Voor gemeenten 
is het zo makkelijker om passende trajecten vanuit de participatiewet in te zetten. 
 
 
Werkgevers 
Regio Noordoost Brabant heeft een netwerk van werkgevers, Aantwerk genaamd. Hierin zijn 150 
werkgevers vertegenwoordigd. Dit platform is prima geschikt om kennis over vergunninghouders bij 
werkgevers te vergroten. Om tot een geslaagde match te komen is het belangrijk om de 
verwachtingen van zowel werkgever als werknemer goed in beeld te hebben. Daarnaast hebben de 
gemeenten allen een netwerk van werkgevers. Hoe actiever de gemeente is in de relatie tot de 
werkgever, hoe gemakkelijker het wordt om kansen voor vergunninghouders duurzaam te verzilveren. 
Op dit moment is in sommige branches sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Dit biedt kansen 
voor vergunninghouders. Door scholing, actief begeleiden van de werkgever en duidelijke afspraken 
zijn vergunninghouders in staat om in werk te participeren. Het feit dat de inburgering overdag is, 
waardoor de vergunninghouder geen 4 of 5 dagen kan werken is een belemmering. 
 
Talent uit Noordoost Brabant 
Talent uit Noordoost-Brabant is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, UWV en SW-bedrijven. 
Talent uit Noordoost Brabant brengt werkgevers, snel én kosteloos, in contact met potentiële 
werknemers uit de brede doelgroep, waaronder vergunninghouders. Zij stellen zich hier voor middels 
een video-cv. Inmiddels staan er vergunninghouders op de matching-site en zijn er in 2017 8 
succesvol bemiddeld naar werk. (www.talentuitnoordoostbrabant.nl) 
 
Nareizigers 
In 2017/2018 bestaat een groot gedeelte van de nieuwkomers uit nareizigers. Vrouwen en kinderen 
die weer een gezin vormen. Er is over het algemeen minder begeleiding voor deze groep omdat men 
maar kort in een AZC verblijft. Gevaar bestaat dat deze groep voor de gemeenten uit beeld raakt. In 
het belang van de integratie van het gezin op langere termijn is het goed om aandacht te geven aan 
de vrouwen van het gezin. In Oss start men daarom specifiek een arbeidsprogramma voor deze 
groep. Ook in andere gemeenten staat dit onderwerp op het programma. 
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Concreet voor 2018: 

• Leren van elkaar. Veel gemeenten hebben duale trajecten. Wat zijn de kansen en knelpunten 
van deze trajecten 

• We gaan werkgevers meer betrekken bij vergunninghouders. Welke branches passen bij de 
kennis en achtergrond van de vergunninghouders. Van ‘doe mij maar 20 vergunninghouders’ 
naar werkbare afspraken 

• Oriënteren op integratie van vrouwen.  

• Regionaal kijken naar het aanbod van de taalaanbieders inburgering. Welke aanbieders zijn 
interessant voor de vergunninghouders en de gemeente. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, 
sturen op kwaliteit van de verschillende aanbieders 

• Regionaal komen tot een plan voor de vergunninghouders die meer zorg en aandacht vragen 

• In de regio worden een aantal projectengroepen ingericht die verschillende thema’s op het 
gebied van taal en inburgering, werk en integratie verder uitdiepen en toelichten. 18 juni is de 
Kick Off van deze zogenoemde Experttafels. 

• Interregionaal overleg. Samen weten we meer. 
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Bijlage 1 
 
 
 
Taakstelling 

Gemeente	 Stand	1-jan-2018	
TS	1e	helft	
2018	 TS	incl.	Voor/achter	

TS	2e	helft	
2018	 		

Totaal	
2018	

Bernheze	 -5	 23	 18	 20	 	 38	
Boekel	 -3	 8	 5	 7	 	 12	
Boxmeer	 9	 22	 31	 19	 	 60	
Boxtel	 7	 23	 30	 20	 	 50	
Cuijk	 4	 19	 23	 16	 	 39	
Grave	 -6	 10	 4	 8	 	 12	
Haaren	 12	 11	 23	 9	 	 32	
s-Hertogenbosch	 -70	 115	 45	 97	 	 142	
Landerd	 -32	 12	 -20	 10	 	 -10	
Meierijstad	 33	 correctie	-61)						60	 32	 51	 	 83	
Mill	en	Sint-Hubert	 -1	 9	 8	 7	 	 15	
Oss	 -38	 																								68	 32	 58	 	 90	
Sint	Anthonis	 1	 																							9	 10	 8	 	 18	
Sint-Michelsgestel	 -9	 correctie	3)								22	 16	 19	 	 35	
Uden	 -12	 correctie	2)								32	 22	 27	 	 49	
Vught	 26	 																					20	 46	 17	 	 63	
	
Totaal	 -84	 	 325	 393	 	 728	
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Bijlage 2 
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