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Begrippenkader  

In het dagelijks gebruik worden er allerlei termen door elkaar gebruikt om 

verschillende soorten vluchtelingen te duiden. In dit document wordt aangesloten bij 

de officiële terminologie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):  

 Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de 

Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Alleen mensen die in hun 

land van herkomst gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun 

seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming.  

 Wanneer de IND beslist dat de asielzoeker recht heeft op bescherming, dan 

krijgt hij de status van vluchteling en krijgt hij een tijdelijke verblijfsvergunning. 

Deze personen worden ook wel vergunninghouder genoemd. 

 In dit regioplan wordt het begrip vergunninghouder gebruikt voor erkende 

vluchtelingen die in de regio zijn gevestigd.  

 Een vergunninghouder is een erkende vluchteling met een verblijfsvergunning.  
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1. Inleiding 
 

Op het gebied van integratie en participatie is de doelstelling van het Rijk, mede door het 

verontrustende conclusie van de WRR
1
, de trajecten voor vergunninghouders richting 

inburgering, scholing, werk en participatie zo vroeg mogelijk te laten starten. Daarom heeft 
het Ministerie van SZW eind 2016 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. De regio-coördinatoren zijn in 2017 twee dagen per week (16 uur) voor 
het project Screening en matching vergunninghouders in de regio aan de slag gegaan.  
 
Vrij vroeg in het project werd geconcludeerd dat het niet alleen om ‘zo vroeg mogelijk starten’ 
gaat, maar dat het project om vier pijlers draait:  

1. Kansrijke koppeling  
2. Integratie en participatie vanaf dag 1 
3. Warme overdracht en doorlopende lijn 

4. Integrale trajecten 

Oorspronkelijk liep het project tot eind 2017, maar verlenging en uitbreiding van het landelijk 

dekkend netwerk van regio-coördinatoren, ondersteund door een landelijk projectbureau van 

Divosa blijft wenselijk. Het ministerie van SZW is daarom met Divosa overeengekomen dat 

het project Screening en matching vergunninghouders en daarmee de inzet van de regio- 

coördinatoren verlengd en uitgebreid wordt tot en met 31 december 2018. 

 

Dit regioplan betreft de regio Zaanstreek-Waterland. In overleg met de verschillende 

gemeenten is dit regioplan tot stand gekomen. Het regioplan wordt ook via de 

projectorganisatie van Divosa ter verantwoording bij het Ministerie van SZW ingediend. 

 

1.1 Leeswijzer  

Dit regioplan omvat achtereenvolgens een schets van de regio Zaanstreek-Waterland, 

evaluatie van het project in 2017 en de aanpak in 2018.  

  

                                                

1
 WRR - Policy Brief, Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, december 

2016.  
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2. Schets van de regio Zaanstreek - Waterland  
 

2.1 Taakstelling  

Elk half jaar krijgen 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. De totale 

huisvestingstaakstelling van vergunninghouders in de regio is in 2016 837 

vergunninghouders, in 2017 451 vergunninghouders en in de eerste helft van 2018  252 

vergunninghouders. Overzicht per gemeente: 

 

Gemeente Taakstelling 

2016 

Taakstelling 

2017 

Taakstelling 

eerste helft 

2018  

Beemster 24 13 7 

Edam-Volendam 90 48 27 

Landsmeer 28 16 9 

Oostzaan 24 14 8 

Purmerend 202 108 60 

Waterland 45 25 13 

Wormerland 41 22 12 

Zaanstad 383 205 116 

Totaal 837 451 252 

 

2.2 Opvang 

Als het gaat om de opvang van asielzoekers (asielzoekers die nog in procedure zijn dan wel 

vergunninghouders die in een azc wachten op huisvesting in een gemeente), dan is er in 

onze regio op dit moment geen proces-opvanglocatie (POL) meer. In de zomer van 2017 is 

de POL in Zaandam namelijk gesloten. In het najaar van 2017 stond er een azc in Zaanstad 

met een capaciteit van ongeveer 450 vluchtelingen op de planning, echter door de lage 

instroom en de krimp bij COA is in mei 2017 besloten dat het azc in Zaanstad geen 

doorgang vindt. azc’s die relatief dichtbij de regio liggen zijn azc’s in Alkmaar, 

Heerhugowaard, Almere en Amsterdam. 

2.3 Werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 

In de regio Zaanstreek-Waterland is een regionaal WSP actief, waar werkgevers terecht 

kunnen met participatie-gerelateerde vragen en waarbinnen de werkgeversdienstverlening 

van de acht regiogemeenten en het UWV verder wordt afgestemd en vormgegeven.  

In september 2017 hebben de raden van gemeente Zaanstad en Purmerend hun akkoord 

gegeven voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor de oprichting van een 
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bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Dit bedrijf heeft de naam Werkom gekregen. Het 

merendeel van de werkzaamheden van BaanStede, het voormalig SW-bedrijf van acht 

gemeenten is opgegaan in Werkom. Het belangrijkste doel van alle activiteiten binnen 

Werkom is de doorstroming naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt voor 

werkzoekenden. Ook is Werkom er voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. 

Regiogemeenten organiseren dit deels zelf of kopen diensten in van Werkom.  
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3. Evaluatie 2017 

 
In  het regioplan Zaanstreek-Waterland 2017 zijn een aantal acties met elkaar afgesproken. Hieronder worden deze acties geëvalueerd.  

 

Actie Doel Wie Wanneer  Evaluatie  

Plaatsing vergunninghouder in de 
buurt van de gekoppelde gemeente  

Snel starten met 
integratie en 
participatie 

COA z.s.m.  Voor de regio Zaanstreek-Waterland geldt dat 
het merendeel van de vergunninghouders niet 
in de buurt van de gekoppelde gemeente 
worden geplaatst. Door de regio-coördinator is 
bijgehouden in welke azc’s de 
vergunninghouders worden geplaatst en dit 
zijn er meer dan 20. Hierdoor zien sommige 
gemeenten in de regio af van de start in azc en 
worden vergunninghouders pas na huisvesting 
in de gemeente gesproken.  
 

Inventariseren aanpak gemeenten, 
wensen en knelpunten 

Beeld krijgen  Regiocoördinator  November 
2016 – 
januari 2017  

Bij start van het project is een bezoek aan 
iedere gemeente gebracht om te 
inventariseren hoe de aanpak m.b.t. integratie 
& participatie van vergunninghouders eruit ziet, 
wat de verwachtingen en kansen in dit project 
zijn en welke knelpunten ervaren worden.  Dit 
is als input gebruikt bij het opstellen van het 
regioplan.  

Organiseren regionale bijeenkomst 
met samenwerkingspartners  

Elkaar leren 
kennen/beeld 
krijgen/informati
e uitwisselen 

Regiocoördinator  April 2017  Op 6 april vonden de regionale gesprekstafels 
plaats, waar 26 genodigden aanwezig waren 
(gemeenten, WSP, taalaanbieders, Divosa, 
OTAV, Vluchtelingenwerk, COA en NewBees). 
Er waren 3 tafels: samenwerking, inburgering 
en participatie. Bevindingen van de 
bijeenkomst zijn meegenomen bij het opstellen 
van het regioplan.  

Opstellen definitief regioplan  Concretiseren 
acties en 

Regiocoördinator  Mei 2017  Regioplan is definitief opgesteld in mei 2017.  
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plannen  

Regionaal Vluchtelingenoverleg  Kennisdeling/slu
itende 
aanpak/uitwissel
ing gekoppelde 
vergunninghoud
ers 

Regiogemeenten Eens per 4 
weken 

Eens per 4 weken vindt er een regionaal 
beleidsoverleg vluchtelingen plaats.  

Organiseren kennismaking COA – 
gemeente / uitvoering  

Elkaar leren 
kennen 

COA en 
regiocoördinator  

Juni 2017   In juni 2017 vond een eerste kennismaking 
met elkaar plaats in het azc in Alkmaar. In 
november 2017 vond er een tweede 
kennismaking plaats in het azc in Amsterdam. 

Kennisdeling binnen en buiten de 
regio   

Kennisdeling  Regiogemeenten   Voortdurend  Door de regio-coördinator wordt regelmatig 
een regionale update naar de regiogemeenten 
verstuurd.  

Menukaart  opstellen (overzicht van 
projecten, organisaties en 
opleidingen in en buiten de regio) 

Inzicht in 
mogelijkheden  

Regiocoördinator  Juli 2017  Er is een regionale menukaart opgesteld en 
gedeeld november 2017.  

Kennisdeling m.b.t. trajecten in azc, 
voorinburgering en klantprofiel in 
TVS 

Kennisdeling  COA en 
regiocoördinator 

Voortdurend  Kennis wordt regelmatig gedeeld via regionale 
updates. Ook wordt er informatie opgehaald 
via vragen in de updates, telefoongesprekken 
en  regionale overleggen. Regio is bekend met 
de trajecten die COA aanbiedt. TVS wordt 
goed gebruikt door de casemanagers in de 
regio.  

Afspraken over warme overdracht 
COA – gemeente  

Sluitende 
aanpak  

COA en 
regiocoördinator  

Mei – juli 
2017  

In juni 2017 zijn er afspraken met betrekking 
tot warme overdracht gemaakt. In november 
2017 zijn deze geëvalueerd met COA. Er wordt 
nog niet voldoende warm overgedragen in de 
regio, dit komt zeer sporadisch voor.  
Er is een regionale factsheet opgesteld 
waardoor de casemanager van het COA 
vergunninghouders beter kan voorbereiden op 
de verhuizing naar de specifieke gemeente.  

Afspraken maken over 
kennismaking vergunninghouder 

Sluitende 
aanpak  

COA, 
regiogemeenten 

Mei – 
augustus 

In 2017 is alleen gemeente Zaanstad 
begonnen met kennismakingsdagen. Voor de 
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met de gemeente waar hij aan 
gekoppeld is 

en 
regiocoördinator 

2017  overige gemeenten geldt dat er niet voldoende 
vergunninghouders in de azc’s in de buurt 
verblijven om dit te organiseren.  

Daar waar mogelijk 
vergunninghouders die in azc 
verblijven laten starten met 
integratie- en participatietrajecten en 
inburgering (mogelijkheden zijn 
veelal beperkt door afstand) 

Doorlopende lijn  COA en 
regiogemeenten  

Voortdurend In de afspraken warme overdracht is 
afgesproken dat de gemeente de begeleiding 
‘overneemt’ na 14 weken en dat de 
vergunninghouder in een gemeentelijk traject 
start indien dit mogelijk is. In de praktijk blijkt 
dat er onvoldoende warme overdrachten zijn 
en dat de vergunninghouders veelal niet in de 
azc’s in de buurt van de gekoppelde gemeente 
verblijven, waardoor de mogelijkheden in de 
gemeente beperkt zijn. 

Verbindingen leggen met VIP, KiX 
Works, schakelklassen HvA en 
eventueel andere voor de 
vergunninghouders in onze regio 
geschikte projecten, organisaties, 
netwerken  en opleidingen  

Sluitende 
aanpak  

Iedereen  Voortdurend  Regelmatig worden de kansen in de regio door 
regio-coördinator gedeeld. Zo zijn er in 2017 
twee groepen gestart met de VIP training, twee 
met Kix Works training en zijn er 
mogelijkheden geweest binnen verschillende 
sectoren.  

Inventarisatie en verbinding met 
trajecten voor groepen 
vergunninghouders die minder vaak 
voorkomen in onze regio 

Sluitende 
aanpak  

Regiocoördinator  Juli – 
augustus 
2017  

Uit de inventarisatie blijken voornamelijk 
Eritreeërs een zorggroep te zijn. Dit is echter 
niet in elke gemeente het geval en de behoefte 
is verschillend. Er zijn verschillende partijen die 
een aanbod voor deze groep hebben, deze zijn 
via regionale updates met de regio gedeeld.  

Inventarisatie m.b.t. haalbaarheid 
geïntegreerde trajecten en 
deelname aan kenniskring onderwijs 

Sluitende 
aanpak  

Onderwijsinstellin
gen, 
beleidsmedewerk
ers onderwijs, 
regiocoördinator 

2017  Gemeenten Zaanstad en Purmerend zijn 
onderdeel van de kenniskring, samen met 
ROC en ISK’s. Tot dusver is er geen sprake 
van geïntegreerde trajecten en wordt er 
gebruik gemaakt van de Amsterdamse 
geïntegreerde trajecten.  

Samenwerking met aanbieders van 
inburgeringstrajecten starten, hierin 
zorgen voor monitoring, voldoende 
divers en duaal aanbod.   

Sluitende 
aanpak  

Gemeenten en 
regiocoördinator 

Maart – 
december 
2017  

Met alle taalaanbieders samen vindt er een 
kwartaaloverleg plaats. Er zijn  afspraken 
gemaakt over avondlessen, per oktober 2017 
kunnen kandidaten hiervoor worden 
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aangemeld. Bij Fiolet taaltraining werden al 
avondlessen verzorgd.  

Uitwerking benadering werkgevers/ 
netwerkbijeenkomsten 
bedrijfsleven/onderwijs  

Sluitende 
aanpak  

Gemeenten 
samen met 
samenwerkingsp
artners (WSP’s, 
Leerwerkloketten, 
NewBees, 
onderwijsinstellin
gen) 

2017  Op 1 februari 2018 is een bovenregionale 
bijeenkomst georganiseerd.  
Werkgeversbenadering blijft aan de gemeente 
zelf, wel wordt er samengewerkt binnen het 
WSP.  

Wenselijkheid inbedding van 
onderdelen in Participatiebedrijf?  

Sluitende 
aanpak  

Gemeente 
Purmerend en 
Zaanstad   

2018  Gemeente Zaanstad en Purmerend werken 
samen vanuit Werkom. Gemeenten in de regio 
hebben de mogelijkheid dienstverlening in te 
kopen. Op dit moment wordt de 
dienstverlening aan vergunninghouders door 
de overige gemeenten apart aangeboden.  
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4. Screening & matching 2018  
 

4.1 Kansrijke koppeling 

De regio-coördinator heeft in dit proces geen directe rol. Wel zal de regio-coördinator blijven 

monitoren op de locaties waar gekoppelde vergunninghouders worden geplaatst. Dit zal 

worden teruggekoppeld aan Divosa. Vanuit het projectbureau van Divosa wordt het proces 

van de kansrijke koppeling samen met COA  kritisch doorlopen om het proces te verbeteren. 

4.2 Integratie en participatie vanaf dag 1 

In de periode juni t/m november 2018 wordt in de regio Zaanstreek-Waterland een regionale 

pilot opgezet waarbij de deelnemende gemeenten starten met begeleiding van 

vergunninghouders tijdens hun verblijf in het azc. De regio-coördinator zal hierin een 

projectleidersrol op zich nemen. Niet alle gemeenten in de regio nemen deel aan het project. 

Gemeente Oostzaan heeft te maken met veel ontkoppelingen, waardoor investeren in 

vergunninghouders in deze fase niet zinvol is. Gemeente Edam-Volendam heeft geen 

vergunninghouders die in de azc’s verblijven die op reisafstand van de gemeente liggen. Dit 

kan veranderen tijdens de pilot. Indien dit gebeurt wordt op dat moment bepaald of deelname 

zin heeft. Binnen de pilot zal ook aandacht zijn voor nareizigers. Tevens zal er sprake zijn 

van een integrale aanpak vanaf dag 1.  

De planning voor deze pilot ziet er als volgt uit: 

Periode Actie 

April 2018 - Schrijven projectplan 

- Afstemming met de regio 

- Contact leggen met de COA locaties 

- Samenstelling van de projectgroep 

Mei 2018 - Kennismaken met elkaar en met het COA 

- Afstemmen werkwijze 

Juni t/m november 2018 - Uitvoeren pilot 

December 2018 - Evaluatie 

- Bij positieve resultaten; kijken naar borging 

 

4.3 Warme overdracht en doorlopende lijn 

In 2018 zal de regio-coördinator wederom afspraken met het COA maken over de warme 

overdracht. Geprobeerd wordt deze afspraken uit te breiden, zodat de casemanagers van 

alle azc’s de werkwijze hanteren. Regio-coördinator zal daarbij, eventueel in samenwerking 

met de casemanager participatie van het COA, het initiatief nemen deze afspraken te delen 

met azc’s waar de vergunninghouders uit de regio verblijven. Door de maandelijkse 
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overzichten die de casemanager participatie van het COA aan gaat leveren is het duidelijk 

waar de vergunninghouders verblijven.  

Tevens zal er binnen de pilot ‘start azc’ aandacht zijn voor warme overdracht na 14 weken. 

4.4 Integrale trajecten 

In 2018 brengen wij nog meer relevante partijen binnen kansrijke sectoren met elkaar in 

verbinding. Doel hiervan is het ontwikkelen van integrale trajecten voor vergunninghouders 

ten behoeve van participatie. Deze integrale trajecten gaat het WSP ontwikkelen, omdat 

borging uiteindelijk ook hier plaatsvindt. Hiertoe wordt de functie van regio-coördinator 

gedeeld door twee personen, waarvan er één vanuit het WSP aan deze regionale opgave 

werkt.  

In februari 2018 is een start gemaakt met de bovenregionale bijeenkomst: ‘kansrijke sectoren 

en vergunninghouders’. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van 

sectoren, onderwijs, vluchtelingenwerk, gemeenten, leerwerkloketten, landelijke werkgevers 

met beproefde arbeidstoeleidingstrajecten en  vergunninghouders bij elkaar om de 

mogelijkheden voor vergunninghouders in de kansrijke branches te bespreken. Onder 

andere de input van deze bijeenkomst zal in 2018 door de regio-coördinator worden gebruikt 

bij het bereiken van de regionale opgave.  
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5. Regionale agenda  
 

Actie Doel Wie Wanneer  

Kwartaaloverleg voortgang project 

screening &matching  

Algemeen  Regio-coördinator 

(Maja) 

Heel 2018  

Bijhouden in welke azc’s 

gekoppelde vergunninghouders 

worden geplaatst.  

Kansrijke 

koppeling 

Regio-coördinator 

(Maja) i.s.m. 

casemanager 

participatie COA 

Heel 2018 

Opstellen projectplan ‘start azc’,  

afstemming met de regio, leggen 

contact met de COA-locaties en 

samenstellen van een projectgroep.  

Integratie en 

participatie 

vanaf dag 1 

Regio-coördinator 

(Maja) i.s.m. de 

regiogemeenten  

April 2018  

Organiseren kennismaking 

projectgroep met elkaar en met het 

COA en afstemming werkwijze 

projectgroep.  

Integratie en 

participatie 

vanaf dag 1 

Regio-coördinator 

(Maja) i.s.m. de 

projectgroep  

Mei 2018  

Uitvoering pilot ‘start azc’.  Integratie en 

participatie 

vanaf dag 1 

Projectgroep Juni t/m 

november 

2018  

Evaluatie en eventuele borging pilot 

‘start azc’.  

Integratie en 

participatie 

vanaf dag 1 

Regio-coördinator 

(Maja) i.s.m. de 

projectgroep 

December 

2018  

Herijking afspraken m.b.t. warme 

overdracht en uitbreiding afspraken 

met azc locaties.   

Warme 

overdracht en 

doorlopende lijn 

Regio-coördinator 

(Maja) i.s.m. de 

casemanager 

participatie van het 

COA  

Tweede 

kwartaal 

2018  

Ontwikkeling integrale trajecten 

binnen kansrijke sectoren 

Integrale 

trajecten  

Regio-coördinator 

(Jasmina) i.s.m. 

relevante partijen 

Heel 2018  

Kwartaaloverleg 

taalaanbieders/bevorderen 

samenwerking 

Integrale 

trajecten  

Regio-coördinator 

(Maja of Jasmina) 

Heel 2018  

 

 

 

 


