
Plan 2018 Regio Rijnmond 
 
Het doel van het project is versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van 
vergunninghouders via werk en/ of scholing. 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 binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond. Hieronder de beschrijving, 
ambities en doelstellingen van de 4 pijlers van 2018.  
 
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 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.  
 
 

Ondersteuning Projectbureau 
 

 
• Het proces van de kansrijke koppeling wordt kritisch 

doorlopen samen met COA om het proces te 
verbeteren. Eventueel organiseren 
deskundigheidsbevordering voor COA of het “up to 
date” houden van bestaande kennis 

• Om dit te kunnen bewerkstelligen is transparantie 
noodzakelijk. Gezamenlijk met COA de transparantie in 
het proces van de kansrijke koppeling vergroten 

 
Rol regio coördinator 
 

 
• Input leveren vanuit de praktijk aan projectbureau zodat 

het proces verbeterd kan worden. Signaleren welke 
kansen en knelpunten er zijn in de arbeidsmarktregio 

• 4 x per jaar overleg met het WSP  
• Kennis en ervaringen inzetten voor het meedenken en 

meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het 
Regeerakkoord 

 
 
 
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. Gemeenten worden in de meeste gevallen pas actief op 
het moment dat de vergunninghouder gehuisvest is in de gemeente en in het uitkerings- 
bestand is opgenomen. Het hand in hand laten gaan van plaatsen en koppelen is een 
belangrijke randvoorwaarde voor intensieve inzet op integratie en participatie door gemeenten 
vanaf de eerste dag van koppeling. De meeste gekoppelde statushouders verblijven in een 
AZC elders in het land waardoor gemeentelijke dienstverlening in dit stadium (bijna) 
onmogelijk is.  
 



De groep toenemende na-reizigers vragen extra aandacht. Zij verblijven vaak maximaal 3 
dagen in een AZC waarna zij in de gemeente bij de referent gehuisvest worden. Er zijn nog 
weinig gemeenten die hier specifiek beleid op hebben gemaakt.  
 
 

Ondersteuning Projectbureau 
 

 
• Meer transparantie 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 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 

 
Rol regio coördinator 
 

 
• Actief inzetten op de verantwoordelijkheid van 

gemeenten op integratie en participatie direct na 
koppeling, dus voorafgaand aan huisvesting. 
Ondersteunen 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  

• 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. 
Stimuleren verdere beleidsontwikkeling dienstverlening 
na-reizigers  

• Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
voorlichtingsbijeenkomsten te geven zodat alle 
statushouders tijdens het verblijf op het AZC een 
uitgebreide voorlichting krijgen over de Participatiewet  

• Kennis en ervaringen inzetten voor het meedenken en 
meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het 
Regeerakkoord 

 
  
 
Fase 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. Dit proces is in 2017 opgestart en er worden steeds meer 
klantprofielen gevuld door casemanagers bij COA en overgedragen aan gemeenten. COA 
dient ervoor te zorgen dat de profielen consequent en volledig gevuld worden en niet alleen 
worden beperkt tot profielen voor nieuwe instroom. De profielen dienen niet alleen opgehaald 
te worden 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. 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. Het is belangrijk 
gemeenten ervan bewust te maken 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 eerder kan 
worden ingezet binnen de keten zodat een doorlopende lijn ontstaat.  
 
 

Ondersteuning Projectbureau 
 

 
• Om het gebruik van TVS 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. 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 te allen tijde zonder de tussenkomst van 
deze personen warm te worden overgedragen 

 
Rol regio coördinator 
 

 
• 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. 
Dit door kennis en ervaringen in de gemeenten te delen 
en de contacten met COA te stimuleren 

• Stimuleren en ondersteunen gemeenten bij het 
inrichten van hun processen intern op een dusdanige 
wijze dat digitale klantprofielen kunnen worden 
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 

• Warme overdracht stimuleren bij gemeenten en COA 
door contactmomenten in te richten tussen 
casemanager bij COA en klantmanager bij gemeenten 
gericht op de integratie en participatie via scholing en/ 
of werk 

• Waar mogelijk aanjagen dat gaten in de dienstverlening 
tussen COA en gemeenten bij de overdracht worden 
gedicht zodat een doorlopende lijn ontstaat en de 
vergunninghouder centraal staat 

• Opstellen contactpersonenlijst samen met de 
casemanager COA met aandachtsgebied participatie 
om een warme overdracht te faciliteren  

• De gemeenten op de hoogte houden van wijzigingen 
met betrekking tot TVS  

 
 



 
Fase 4 Integrale trajecten 
Partijen zijn met elkaar in verbinding gebracht 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. 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. De regio coördinatoren spelen dus een 
belangrijke rol bij borging van dergelijke integrale trajecten voor de toekomst. Het is aan hen 
de taak zichzelf in 2018 hierin overbodig te maken.  
 
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.  
  
  

Ondersteuning Projectbureau 
 

 
• Divosa is gestart met een ketenoverleg integratie en 

participatie van vergunninghouders. Dit overleg wordt 
gecontinueerd in 2018. Vanuit dit overleg zullen verdere 
acties bij de regio-coördinatoren worden uitgezet  

• Kennis en ervaringen inzetten voor het meedenken en 
meebewegen bij de aanpassingen n.a.v. het 
Regeerakkoord  

 
Rol regio coördinator 
 

 
• Gemeenten voeren steeds meer regie in de integratie 

en participatie via scholing en/ of werk. Stimuleren door 
kennis en ervaringen te delen en faciliteren door 
partijen bij elkaar te brengen  

• De vraag van de werkgever is het vertrekpunt. 
Fungeren als aanspreekpunt voor 
Werkgeversservicepunten, leerwerkloketten, 
onderwijspartijen etc. Faciliteren bij het matchen van 
vraag en aanbod door relevante partijen bij elkaar te 
brengen en kennis en ervaringen te delen 

• Aanjagen en faciliteren van pilots/ projecten als het 
gaat om integrale trajecten, delen kennis en ervaringen 
hieromtrent, partijen bij elkaar brengen maar ook 
zorgen dat einde 2018 deze manier van werken is 
geland in de reguliere dienstverlening en de inzet in 
deze overbodig is geworden 
 

 
 
 
 



Concrete acties 2018  
 

Projectbureau 
 

 
• Divosa organiseert 6-wekelijkse bijeenkomsten van, voor en door de regio-

coördinatoren en verspreidt wekelijkse of 2-wekelijkse (afhankelijk van de 
input) update 

• De kennis en ervaringen die het projectbureau door de contacten met de 
regio-coördinatoren opdoet wordt weer gedeeld met partners zoals 
ministeries en COA. Dit maakt het mogelijk om heel snel te schakelen van 
landelijk naar lokaal en daar waar knelpunten worden gesignaleerd kunnen 
deze snel op de juiste plek landen om verder opgepakt te worden 

• Vanuit het projectbureau wordt daarnaast minimaal twee keer ook weer in 
2018 een rondje langs de regio’s gemaakt en regionale stand van zaken 
opgehaald. Dit wordt vertaald naar een rapport op hoofdlijnen en 
gecommuniceerd naar in ieder geval SZW. Daarnaast ondersteunt het 
projectbureau daar waar nodig regio’s door bijvoorbeeld het bijwonen van 
regionale bijeenkomsten 

• Het landelijk dekkend netwerk van regio coördinatoren, ondersteund door 
het Projectbureau van Divosa is een tijdelijke impuls. De opgebouwde 
kennis, ervaringen en werkwijzen moeten worden geborgd in het reguliere 
proces. In de eindverantwoording weergeven hoe gemeenten dit hebben 
geborgd in hun reguliere processen 

  
Regio 
coördinator 
 

 
• Arbeidsmarkt kansen Regio Rijnmond inzichtelijk maken Divosa / COA 
• Stimuleren aanpak Statushouders in de Gemeenten (bv “dedicated” 

medewerkers, Job-Hunters, meer aandacht aan vrouwen / na-reizigers, 
indelen statushouders wel/niet bemiddelbaar)  

• Creëren werktrajecten, toeleidingstrajeten, combinatie van opleiding en/of 
(betaald) werk. Tekort sectoren zoals Transport, Bouw en Zorg 

• Nauwe samenwerking met WSP, voorlichting organiseren aanpak 
statushouders accountmanagers  

• Pilot starten “warme overdracht” twee cluster (gemeenten) in de regio 
i.s.m. de casemanager met aandachtsgebied participatie COA  

• Contact leggen met scholen (MBO, ISK, BOL,BBL) i.v.m. toeleiding en 
schakeltrajecten, onderzoeken mogelijkheden aansluiting ISK’s en MBO  

• Specifiek aandacht voor statushouders in het marktbewerkingsplan 
• Onderzoek naar de mogelijkheden om werk met inburgering te kunnen 

combineren  
• Onderzoek samenwerking UAF (hoogopgeleide statushouders)  
• Twee bijeenkomsten organiseren met de beleidsmedewerkers van de 

Gemeenten  
• 4 moties Rotterdam: meer maatwerk, meer gespecialiseerde trajecten en 

lagere caseloads voor een grotere doelgroep van statushouders  
• Onderzoeken mogelijkheden inzet op de toeleiding van jonge 

statushouders naar regulier onderwijs (recht op Studiefinanciering)  
• Vier keer per jaar overleg met casemanager COA (kansen en knelpunten), 

tevens opstellen contactpersonenlijst Gemeenten in de Regio  
 

 


