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Firas Alkhoury, arts op de spoedeisende hulp in Zuyderland en VieCuri Ziekenhuis 

Foto: Ellen Hansen  

“Vaak denken mensen bij vluchtelingen aan de beelden van Zuid-Europa uit 

2015 en vinden vluchtelingen dan zielig. Maar vluchtelingen zijn niet zielig. 

Zij hebben de moed gehad om te vluchten en het doorzettingsvermogen ge-

had om hier te komen en niet onderweg onwaardig te sterven. Bovendien 

hebben zij zichzelf meegenomen, met hun kennis en ervaring.  
Ze hebben wel wat hulp nodig om hun weg te vinden in de maatschappij.” 

voorwoord 
 

Tijdens de startbijeenkomst van het Euregionale project “In de zorg - Uit de Zorgen”, bedoeld om 

vluchtelingen op te leiden om in de zorg te werken, kwam een Irakese vluchteling aan het woord 

die nu arts is bij de spoedeisende hulp van het Zuyderland en VieCuri Ziekenhuis. Daarbij deed hij 

de uitspraak dat vluchtelingen niet zielig maar krachtig zijn. Ze hebben immers de moed gehad om 

te vluchten en het doorzettingsvermogen gehad om hier te komen en bovendien zichzelf hebben 

meegenomen naar Nederland.  

 

Deze uitspraak heeft mij geraakt en slaat de spijker op zijn kop: laten we de belemmeringen weg-

nemen die er zijn om voor Statushouders om snel te kunnen meedoen in de maatschappij door op-

leiding  of werk. Met respect voor de moed, het doorzettingsvermogen en de talenten van Status-

houders. We kunnen de talenten van deze nieuwe Limburgers bovendien goed gebruiken, de ar-

beidsmarkt is er klaar voor.  
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Samenvatting  
 

Aanleiding 

Eind 2015 onderschrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid de policy brief ‘Geen tijd 

te verliezen’. Het Ministerie van SZW richt naar aanleiding hiervan de Taskforce werk en integratie 

van statushouders op. Hieruit ontstaat het project Screening en matching vergunninghouders van 

Divosa (Landelijke organisatie van directies en leidinggevenden van Sociale Diensten).  

 

Sinds 2016 is er in iedere arbeidsmarktregio een coördinator Statushouders van Divosa aan de 

slag. Ze brengen partijen bij elkaar, zorgen voor kennisdeling, stimuleren samenwerking en jagen 

versnelling aan vanuit de aanbevelingen uit de policy brief. De regiocoördinator werkt op detache-

ringsbasis 16 uur per week voor Divosa. 

 

Het project Screening en Matching van Statushouders gaat primair over het versnellen van de ke-

ten van asiel, huisvesting, inburgering en deelname aan de maatschappij via opleiding of werk. Het 

project richt zich op statushouders die inburgeringsplicht hebben: statushouders die tussen de 18 

jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Kortom: de beroepsbevolking onder de Statushouders. 

 

Het Divosa-project vertoont overlap met het initiatief van de burgemeester van Maastricht en de 

bestuurder van Leeuwenborgh-college onder de noemer Versnelde Integratie Van Anderstaligen – 

VIVA!. Voor de arbeidsmarkt-lijn is samenvoeging van de twee projecten gerealiseerd in het Regio-

naal Overleg Statushouders Arbeidsmarkt-lijn (ROSA). Dit actieplan 2018 voor regio Zuid Limburg 

kan dus ook worden beschouwd als de doe-agenda van werkgroep arbeidsmarkt-lijn van VIVA!. 

 

Opdrachtgever en opdracht 

Omdat het project Screening en Matching zich richt op de beroepsbevolking onder de Statushou-

ders en het project per arbeidsmarktregio is ingericht, is het wenselijk om aansluiting te vinden bij 

het regionaal bestuurlijk overleg over de arbeidsmarkt. Dit plan gaat uit van een regiorol dit gericht 

is op kennisdeling, informeren en inspireren van alle betrokken partijen in de regio, en daarnaast 

het faciliteren van het ROSA in haar overleg. De opdrachtbeschrijving van het ROSA valt buiten dit 

actieplan en volgt zelfstandig de route via de werkgroep re-integratie naar het URA.  

 

Na vaststelling door het BORA/URA verschijnt het plan ook op de website van Divosa bij het onder-

deel “Vluchtelingen aan het werk”. Ieder kwartaal zal er verantwoording worden afgelegd aan het 

BORA/URA en aan Divosa, wat na goedkeuring eveneens op de website van Divosa zal verschijnen.  

 

Resultaten per doelstelling in 2017 in Zuid Limburg 

 

1. Versnellen van de keten 

Het proces van asielaanvraag tot huisvesting is door het Divosa-project Screening en Matching ver-

sneld. De doorlooptijd van het versnelde proces is 16 weken tussen aankomst in Nederland en ver-

huizing naar de woning in een gemeente. Voor degenen met een verlengde procedure (waarbij er 

nader onderzoek nodig is) is dit langer. De taakstelling is vanaf 2015 tot en met de eerste helft 

2018 voor Zuid Limburg het huisvesten van 3950 statushouders. De meeste vluchtelingen die in de 

asielzoekerscentra in Zuid Limburg worden geplaatst, worden ook gehuisvest in Zuid Limburg. De 

meeste gemeenten zijn nagenoeg ‘bij’ met de taakstelling. De provincie houdt hierop controle. 
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2. Kansrijke koppeling 

De kans-sectoren op de arbeidsmarkt zijn aan het COA doorgegeven. Jaarlijks zal aan het COA een 

geactualiseerde versie van de arbeidsmarktsituatie worden doorgegeven. Kansrijke koppeling is 

mogelijk maar leidt niet altijd tot de  ‘perfecte match’ omdat ook andere factoren meespelen in de 

plaatsing. Dit proces zal worden gevolgd en waar mogelijk verbeterd.  

 

3. Waardevolle wachttijd 

Bij de waardevolle wachttijd is er een goede infrastructuur beschikbaar met een aanbod pré-inbur-

gering, taalles en vrijwilligerswerk in het AZC, maar door het vrijwillige karakter van dit aanbod 

wordt er beperkt gebruik van gemaakt door statushouders. Het is een optie om ook in Zuid Lim-

burg te experimenteren met vroegtijdige kennismaking en het communiceren van verwachtingen 

over de inzet tijdens de wachttijd.  

 

4. Warme overdracht 

Voor de warme overdracht van het COA aan gemeenten is de infrastructuur gereed door een digi-

taal klantdossier in het Taakstelling Volg Systeem (TVS), maar het is nog niet geborgd. Het ver-

dient aanbeveling om in het voorjaar van 2018 een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor 

de COA-casemanagers en de gemeentelijke consulenten over het TVS.  

 

5. Gemeente neemt regie 

De gemeenten kunnen binnen de huidige wettelijke kaders al regie pakken. Op dit onderdeel zijn er 

al gemeenten actief, maar is er geen regionale aanpak. Dit komt deels door bestuurlijke keuzes en 

verschil in opdracht aan en inrichting van de (inter)gemeentelijke sociale dienst. Kennisdeling is 

wel mogelijk en kan vanuit het project Screening en Matching worden gefaciliteerd.  

 

6. Parallelle aanpak taal, opleiding en werk 

Door gelijktijdig te werken aan inburgering, maatschappelijke participatie, taalverwerving, scholing 

en/of arbeidstoeleiding kunnen Statushouders eerder (duurzaam) integreren en zelfredzaam zijn 

en wordt het beroep op gemeentelijke budgetten beperkt.  

 

In het Regionaal Overleg Statushouders Arbeidsmarkt-lijn (ROSA) wordt met de projectleider van 

de arbeidsmarktsector die onder handen is, besproken of een parallelle aanpak voor Statushouders 

mogelijk is. De resultaten hiervan neemt de projectleider mee naar het WSP van de regiegemeente 

zodat dit een plaats kan krijgen in de sectorale aanpak. Zo ontstaat er een doorlopende lijn naar 

werk.  

 

7. Integrale benadering bij begeleiding naar werk 

Om tot een gedragen voorstel te komen voor een integrale benadering met focus op werk, zal aan 

kennisdeling worden gedaan. Hiervoor zal worden samengewerkt met partners in de regio die van-

uit een andere invalshoek te maken hebben met welzijnsfactoren die van invloed kunnen zijn op de 

kans van slagen in het krijgen en houden van werk. Invalshoek is om in de keten naar werk aan-

dacht te besteden aan: diagnose, plan van aanpak, begeleiding en uitstroom (bij elkaar brengen 

van vraag en aanbod van werk).  

 

Voorgesteld wordt om een kennisbijeenkomst te houden over integrale benadering, waarbij ook de 

genoemde GGD-regiocoördinator Statushouders, projectleider GGZ en (indien al aangesteld) de 

VLG-regievoerder Statushouders zullen worden betrokken.  
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Aanvullende doelstellingen vanuit project VIVA! 

8. Uniforme screening door gemeenten 

Er is in regionaal verband (Zuid Limburg) een aanbesteding gedaan op een diagnose-instrument, 

en naar aanleiding hiervan hebben veel gemeenten Competensys aangeschaft. Sittard-Geleen en 

Heerlen hebben daarnaast ook de Competensys-module Statushouders. Verder wordt via het ROSA 

gewerkt aan regionale in- door- en uitstroom naar de 9 prioritaire arbeidsmarktsectoren.  

9. Kennisdeling 

Bij Kennisdeling zijn drie onderwerpen in Zuid Limburg onder handen.  

1. Kenniskring NT2: Deze valt buiten de scope van het project Screening en Matching.  

2. Regiobijeenkomsten: de Divosa-regiocoördinator zal 8 bijeenkomsten organiseren in 2018.  

3. Nieuwsbrief: De Divosa-regiocoördinator zal in 2018 nagenoeg maandelijkse een digitale 

nieuwsbrief maken en versturen naar portefeuillehouders arbeidsmarkt, medewerkers van 

overheid en ketenpartners die werken voor Statushouders.  

10. Communicatie & PR.  

Communicatie en PR is een onderdeel dat in 2018 nog aandacht behoeft.  

Het hebben van onderling vergelijkbare cijfers  tussen gemeenten over de voortgang van integratie 

en participatie van Statushouders (monitor Statushouders) biedt de mogelijkheid om de effectivi-

teit van het eigen beleid te vergelijken met dat van andere gemeenten. Daarnaast maakt het ook 

het delen van successen onderling en met de pers eenvoudiger.  

Vanuit Zuid Limburg wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze landelijke moni-

tor van Divosa. Hierbij is vanaf 2018 de hulp van 7 trainees van de provincie zodat er slagkracht 

komt en het zo mogelijk voor de hele provincie wordt gerealiseerd. Ontwikkeling zal starten bij één 

gemeente en vervolgens worden uitgerold naar andere gemeenten.  

De trainees maken een businesscase die invulling geeft aan hoe dit in de regio kan worden opge-

pakt. De businesscase zal worden voorgelegd aan het BORA. 

 

Blik op 2018 en verder 

Borging  

Het doel is dat de initiatieven na afloop van het project in de staande structuren van arbeidsmarkt 

in Zuid Limburg hun beslag krijgen. Er zal een voorstel tot borging worden gedaan in de tweede 

helft van 2018, waarbij rekening gehouden zal worden met de vergaderfrequentie van het BORA en 

de Limburgse Regietafel.  

 

Kennis delen bij wijziging inburgeringswet 

Zodra er een wetswijziging komt zal dit gevolgen hebben voor de bestaande werkprocessen. Door 

voor een levend netwerk in de regio te zorgen kunnen bij wijziging van de inburgeringswet kennis 

en ervaring met elkaar worden gedeeld. Het advies is om ook ná 2018 kennisbijeenkomsten te or-

ganiseren om een levend netwerk te ondersteunen. Er zal bij de borging wel aandacht moeten zijn 

voor de inzet van tijd en middelen om dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren na afloop van 

het project. 

Actieplan 

De zaken die hierboven zijn beschreven zijn ondergebracht in een actieplan dat is te vinden in 

Hoofdstuk 6. Op basis van dit actieplan zal per kwartaal aan BORA/URA en Divosa verantwoording 

worden afgelegd over de voortgang.  
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1. Inleiding 
 

In 2015 slaat een record aantal mensen wereldwijd op de vlucht en dit leidt ook in Nederland piek 

in het aantal vluchtelingen. Er volgt kritiek op de integratie en participatie van deze groep. Eind dat 

jaar onderschrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid dit met de policy brief ‘Geen tijd 

te verliezen’. Het Ministerie van SZW richt naar aanleiding hiervan de Taskforce werk en integratie 

van statushouders op. Hieruit ontstaat het project Screening en Matching Vergunninghouders van 

Divosa (Landelijke organisatie van directies en leidinggevenden van Sociale Diensten).  
 

Sinds 2016 is er in iedere arbeidsmarktregio een coördinator Statushouders van Divosa aan de slag. 

Zij zijn de spin in het web voor landelijke en lokale partners, AZC’s, werkgeversservicepunten, leer-

werkloketten en onderwijsinstellingen. Ze brengen partijen bij elkaar, zorgen voor kennisdeling, sti-

muleren samenwerking en jagen versnelling aan vanuit de aanbevelingen uit de policy brief.  

 

Doelstelling van het project Screening en Matching Vergunninghouders zijn tot eind 2018: 

1. Versnellen van de keten 

2. Kansrijke koppeling 

3. Waardevolle wachttijd 

4. Warme overdracht 

5. Gemeente neemt regie 

6. Parallelle aanpak taal, opleiding en werk 

7. Integrale benadering bij begeleiding naar werk 

 

In april 2017 is de Regiobijeenkomst in Zuid-Limburg het belangrijkste resultaat van het project 

Screening en Matching. Eind 2017 is door het Ministerie van SZW het project een jaar verlengd en 

na een personele wisseling wordt er in 2018 met frisse moed opnieuw invulling gegeven aan de 

doelstellingen van het project.  

 

Dit document is opgesteld in overleg met de samenwerkingspartners. Het is ten eerste bedoeld als 

actieplan 2018 voor Zuid Limburg, zodat alle betrokken partners en bestuurders helder hebben 

welke resultaten er in 2018 mogen worden verwacht. Daarnaast dient dit document als Regioplan 

voor het project Screening en Matching Vergunninghouders van Divosa.  

 

Omdat het project Screening en Matching Vergunninghouders zich richt op het versnellen van inte-

gratie en participatie via scholing en werk, wordt het Bestuurlijk Overleg Regionale Arbeidsmarkt 

(BORA/URA) beschouwd als het verantwoordelijk bestuursorgaan. Na akkoord zal dit actieplan 

2018 worden geplaatst op de website van Divosa. Het regioplan zal dan te vinden zijn op: 

www.divosa.nl/onderwerpen/vluchtelingen-aan-het-werk. 

 

Dit document is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 2: Kaders van het project 

Hoofdstuk 3: Van asielzoeker naar inwoner 

Hoofdstuk 4: Van inwoner naar werknemer 

Hoofdstuk 5: Van werknemer naar integrale benadering 

Hoofdstuk 6: Actieplan 2018 Statushouders Zuid Limburg. 

 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen doelstellingen van het project Screening en Matching aan de 

orde. Bij deze hoofdstukken wordt per fase de situatie in Zuid Limburg en de resultaten van 2017 

beschreven, gevolgd door conclusies, aanbevelingen en actiepunten voor die fase. In hoofdstuk 6 

worden alle actiepunten samengevoegd en logisch geclusterd zodat er een totaalbeeld ontstaat 

voor de inzet van het project Screening en Matching in 2018.  

http://www.divosa.nl/onderwerpen/vluchtelingen-aan-het-werk
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2. Kaders van het project 
 
 

2.1 Definities 
 
Voordat er inhoudelijk wordt ingegaan op het project worden hier een aantal definities gegeven. 

Deze zijn gebaseerd op de factsheet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de in-

tegratie en participatie. De volledige factsheet is te lezen via deze link:    
https://vng.nl/files/vng/20161213-factsheet-integratie-participatie-gemeenten.pdf  

 
Asielzoeker  

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die in Nederland een asielaan-

vraag heeft ingediend.  

 

Vluchteling  

Een vluchteling is een asielzoeker die, volgens de IND, terecht bang is voor vervolging in zijn land. 

Bijvoorbeeld omdat de overheid hem of haar bedreigt of omdat er oorlog is. Hij of zij krijgt in zo'n 

geval een asielvergunning en mag (tijdelijk) in Nederland blijven.  

 

Statushouder / Vergunninghouder 

Als een vluchteling asiel heeft aangevraagd en dit is goedgekeurd door de IND, krijgt hij of zij een 

(tijdelijke) verblijfsvergunning, ook wel verblijfsstatus genoemd. Mensen met een (tijdelijke) ver-

blijfsvergunning worden kortweg aangeduid als statushouder of vergunninghouder.  

 

Genaturaliseerde Nederlander  

Als iemand 5 jaar met een asielvergunning aansluitend in Nederland heeft gewoond en aan de in-

burgeringsplicht heeft voldaan dan kan hij of zij de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als dat 

lukt, dan krijgt deze persoon een Nederlands paspoort.  

 

Inburgeringsexamen 

Het inburgeringsexamen bestaat vanaf 1 oktober 2017 uit de volgende onderdelen:  

- Nederlands (spreken, luisteren, lezen en schrijven) op minimaal A2 niveau, of via staatsexa-

men NT2 I (B1) of II (B2), of via een diploma van een reguliere opleiding MBO2 of hoger. 
- Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). 

- Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) (indien na 1-1-2015 inburgeringsplichtig). 

- Bijwonen van het participatietraject en ondertekenen van de participatieverklaring. 

 

Inburgeringsplicht 

Statushouders (en nareizende gezinsleden) tussen de 16 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd 

hebben inburgeringsplicht. Dit houdt in dat zij inburgeringsexamen moeten doen of een MBO2-

diploma of hoger moeten halen. Het inburgeringsexamen moet binnen 3 jaar na aankomst in Ne-

derland met succes worden afgerond. Bij het volgen van een MBO2-opleiding of hoger is het moge-

lijk om de inburgeringsplicht op te schorten.  

 

Verlenging/vrijstelling en opschorting van inburgeringsplicht  

- Analfabete statushouders kunnen verlenging van 2 jaar aanvragen voor de inburgering.  

- Voor mensen die echt niet leerbaar zijn door (mentale) beperkingen is het mogelijk om vrijstel-

ling van inburgering aan te vragen.   

- Voor statushouders die een MBO2-opleiding of hoger gaan volgen, wordt de inburgeringsplicht 

opgeschort. Zodra het MBO2 (of hoger) examen succesvol is afgerond, is het diploma vervan-

gend voor het inburgeringsexamen.  

https://vng.nl/files/vng/20161213-factsheet-integratie-participatie-gemeenten.pdf
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Participatieverklaring 

Sinds de wijziging van de wet op de inburgering op 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een 

verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Gemeenten moeten het traject van de participa-

tieverklaring in het eerste jaar na vestiging aanbieden. Gemeenten geven uitleg over de Neder-

landse kernwaarden, rechten en plichten. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van 

een participatieverklaring. Daarmee verklaart de nieuwkomer kennis te hebben genomen van de 

waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en actief een bijdrage te 

willen leveren aan de samenleving. 
 

(Maatschappelijke) Participatie 

In dit document wordt voor maatschappelijke participatie een brede definitie gehanteerd, te weten: 

Meedoen in de maatschappij door het volgen van een opleiding en (lerend) werk – zowel betaald 

als onbetaald (vrijwilligerswerk of dagbesteding).  

 

Maatschappelijke begeleiding  

Met de wijziging van de Wet inburgering is ook vastgelegd dat gemeenten aan statushouders 

maatschappelijke begeleiding aanbieden om ze wegwijs te maken in hun woonplaats en hulp te ge-

ven bij de start van de inburgering. Gemeenten kunnen deze maatschappelijke begeleiding deels 

zelf invullen. Zo krijgen zij ook meer regie op de start van de inburgering van lokale nieuwkomers.  

 

Participatiewet  

De Participatiewet biedt inkomensondersteuning voor iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft 

en niet zelf in zijn onderhoud kan voorzien. Statushouders die in een gemeente wonen, niet werken 

en ook niet door bijvoorbeeld COA of familie worden onderhouden, kunnen een aanvraag indienen 

voor bijstand. Bijstandsontvangers worden door de gemeente ondersteund bij de toeleiding naar 

werk. Als gemeenten een traject aanbieden, zijn bijstandsontvangers verplicht om hieraan mee te 

werken. De taaleis in de Participatiewet verplicht hen om zich in te spannen de Nederlandse taal 

machtig te worden. Bij weigering om mee te werken kan de gemeente een maatregel opleggen in 

de vorm van een korting/inhouding op de uitkering. 
 

Inburgeringswet 

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering op 1 januari 2007 werd de inburgeringsplichtige 

verantwoordelijk voor het behalen van het inburgeringsexamen. In deze wet hadden gemeenten 

een uitgebreide regierol. Met de wijziging van de Wet inburgering per 1 januari 2013 is de eigen 

verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige versterkt en is een einde gekomen aan de taken 

van gemeenten. Met ingang van 1 oktober 2017 is de wet gewijzigd waarbij twee gemeentelijke 

taken wettelijk worden verankerd: 

- Het participatieverklaringstraject wordt als nieuw onderdeel aan het inburgeringsexamen toe-

gevoegd. Het college van burgemeester en wethouders dient de inburgeringsplichtige een zo-

geheten participatieverklaringstraject aan te bieden. 

- Het verzorgen van maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders en 

hun gezinsleden. Bij maatschappelijke begeleiding wordt er praktische hulp geboden maar is er 

ook ruimte voor begeleiding met het oog op integratie en participatie.  

Momenteel is er opnieuw een werkgroep aan het onderzoeken hoe de inburgeringswet moet wor-

den aangepast zodat de gemeente meer regie krijgt en de aansluiting met de participatiewet wordt 

verbeterd. 
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2.2 Grenzen 
 

Scope van het project 

Het project Screening en Matching van Statushouders gaat primair over het versnellen van de ke-

ten van asiel, huisvesting, inburgering en deelname aan de maatschappij via opleiding of werk. Het 

project richt zich hierdoor met name op statushouders die inburgeringsplicht hebben, dus status-

houders die tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. De beroepsbevolking dus.  

De integratie van kinderen tot 18 jaar valt buiten de scope van het project.  

 

Voor de beroepsbevolking onder de Statushouders vallen welzijnsfactoren die inburgering en parti-

cipatie (opleiding/werk/activering) belemmeren wél onder de scope van het project maar met een 

focus op werk. Hierbij kan worden gedacht aan toetsing op zelfredzaamheid en welbevinden zoals 

dat in het gemeentelijke diagnose-instrument (Competensys) is verwerkt.  

 

Maatschappelijke integratie in de vrije tijd via activiteiten zoals sport en cultuur vallen buiten de 

scope van dit project. Dit heeft twee redenen:  

1. De beperkte projecttijd noopt tot focus om zichtbare resultaten te kunnen behalen.  

2. Er wordt door de Vereniging Limburgse Gemeenten een regievoerder Statushouders aangesteld 

die regie op een integrale benadering op de Statushouders als opdracht heeft (inclusief huis-

vesting, veiligheid, gezondheid en welzijn).  

 

Overlap met project Versnelde Integratie Van Anderstaligen – VIVA! 

Dit project vertoont overlap met het initiatief van de burgemeester van Maastricht en de bestuur-

der van Leeuwenborgh-college onder de noemer Versnelde Integratie Van Anderstaligen – VIVA!.  

Naar aanleiding van dit initiatief is er door Leeuwenborgh een stakeholdersanalyse gemaakt onder 

Provincie, gemeenten, vluchtelingenwerk, onderwijs en werkgevers.  

 

Het project VIVA! heeft na het maken van de stakeholdersanalyse de volgende besluiten genomen:  

1. Er komt een werkgroep Onderwijs-lijn die actiepunten gaat benoemen om te kunnen ko-

men tot sector-doorbrekende maatwerktrajecten; 

2. Er komt een werkgroep Arbeidsmarkt-lijn die actiepunten gaat benoemen voor het ‘verlei-

den’ van werkgevers. 

3. Beide werkgroepen vertalen de uitkomsten in activiteiten waarbij ook de bestaande initia-

tieven en organisaties worden betrokken en benoemen de randvoorwaarden die moeten 

zijn ingevuld voordat tot actie kan worden overgegaan. Een voorwaarde voor het welslagen 

van de uitwerking van beide lijnen is het vormgeven van PR en events.  

 

Project VIVA! vertoont met de werkgroep Arbeidsmarkt-lijn overlap met het Divosa-project Scree-

ning en Matching. Om die reden is er een samenvoeging van de twee projecten gerealiseerd. Het 

resultaat hiervan is het Regionaal Overleg Statushouders – Arbeidsmarktlijn (ROSA). Dit actieplan 

2018 voor regio Zuid Limburg kan dus ook worden beschouwd als de doe-agenda van VIVA!. In 

Hoofdstuk 4.3 wordt de overlap nader beschreven.  

 

Voor de onderwijs-lijn gebeurt er vooral veel op gewestelijk en lokaal niveau maar is er momenteel 

geen regionale afstemming. Dit actieplan kan aanleiding zijn om te onderzoeken of ook voor de on-

derwijs-lijn samenvoeging van de twee projecten voor de volwasseneducatie mogelijk is.  
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2.3 Randvoorwaarden 
 

Voor het welslagen van het project gelden de volgende randvoorwaarden:  

1. Heldere verantwoordingsstructuur met een Bestuurlijk opdrachtgever;  

2. Focus met een duidelijke opdracht; 

3. Binding vanuit de regio met project;  

4. Heldere verantwoording en communicatie. 

 

Opdrachtgever 

Om te komen tot een voorstel voor een opdrachtgever wordt er eerst in kaart gebracht welke over-

legorganen er zijn en wat hun aandachtsveld is.  

 

1. Op provinciaal niveau is er de Limburgse Regietafel Vluchtelingen, waar aandacht is voor alle 

leefgebieden van statushouders. Denk hierbij aan huisvesting, veiligheid, gezondheid, sociaal 

welbevinden, integratie, onderwijs en participatie. De burgemeester van Maastricht is één van 

de leden van deze Regietafel.  

 

2. Op regionaal niveau (Zuid-Limburg) is er het Bestuurlijk Overleg Regionale Arbeidsmarkt 

(BORA), waarin de wethouders arbeidsmarkt van de drie centrumgemeenten zitting hebben. 

Iedere wethouder vanuit de Centrumgemeente is ervoor verantwoordelijk om de wethouders 

uit hun eigen gewest te informeren over zaken die in het BORA aan de orde zijn. De bestuurder 

van het Leeuwenborgh-college is agenda-lid van het BORA. 

Het BORA is de bestuurlijk opdrachtgever voor het Uitvoeringsoverleg Regionale Arbeidsmarkt 

(URA) waarin de managers van de Sociale Diensten zitting hebben. Het URA is feitelijk de 

Divosa-afdeling Zuid-Limburg. Het URA stuurt diverse werkgroepen aan, waaronder re-integra-

tie, werkgeversdienstverlening, leren & werken, jeugdwerkloosheid en monitoring. Het Regio-

naal Overleg Statushouders– Arbeidsmarkt-lijn (ROSA) valt onder de werkgroep re-integratie.  

 

3. Op gewestelijk en lokaal niveau is er overleg met ketenpartners om te komen tot een integrale 

aanpak en doorlopende leerlijn. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van lokale bestuurders.  

 

Omdat het project Screening en Matching zich richt op de beroepsbevolking onder de Statushou-

ders en het project per arbeidsmarktregio is ingericht, is het wenselijk om aansluiting te vinden bij 

het regionaal bestuurlijk overleg over de arbeidsmarkt. Dit kan door het Bestuurlijk Overleg Regio-

nale Arbeidsmarkt (BORA) te vragen om op te treden als bestuurlijk opdrachtgever, en het onder-

liggende Uitvoeringsoverleg Regionale Arbeidsmarkt (URA) als gedelegeerd opdrachtgever. Zo ont-

staat er ook voldoende binding vanuit de regio met het project.  

Nadere uitleg over de organisatiestructuur van arbeidsmarktregio Zuid Limburg staat in bijlage 1.  

 

Opdracht 

Naar aanleiding van de feedback op de conceptversie van dit actieplan is besloten om het Divosa-

project te ontvlechten van de opdracht aan het ROSA. De opdracht voor het ROSA wordt zelfstan-

dig bij het BORA/URA ingebracht via de werkgroep re-integratie. De regiorol wordt beperkt tot:  

1. Kennisdeling via kennisbijeenkomsten 

2. Inspireren & informeren via nieuwsbrief 

3. Uitstroom-monitor Statushouders 

4. Faciliteren van het Regionaal Overleg Statushouders – Arbeidsmarkt-lijn (ROSA) 

5. Indien gewenst: de regionale onderwijs-lijn faciliteren. 
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Financiering van het Divosa-project Screening en Matching 

Het project Screening en Matching van Statushouders wordt gefinancierd door Divosa, de landelijke 

organisatie van leidinggevenden in het sociale domein. De regiocoördinator werkt 16 uur per week 

voor Divosa en legt hiervoor verantwoording af aan Divosa over voortgang en gemaakte uren.  

 

Verantwoording en communicatie 

Dit regioplan verschijnt na vaststelling op de website van Divosa bij het onderdeel “Vluchtelingen 

aan het werk”. Ieder kwartaal zal er verantwoording worden afgelegd aan het BORA/URA en aan 

Divosa. Na goedkeuring zal de rapportage eveneens op de website verschijnen.  

 

Daarnaast worden alle betrokkenen en geïnteresseerden door de Divosa-Regiocoördinator op de 

hoogte gehouden van de hoogtepunten van het project via een maandelijkse digitale nieuwsbrief 

aan de portefeuillehouders arbeidsmarkt van de 18 gemeenten, de betrokken externe relaties (ver-

tegenwoordigers van onderwijsinstellingen, WSP en maatschappelijke organisaties), de betrokken 

ambtenaren van de gemeenten en provincie en geïnteresseerden. Natuurlijk wordt er ook contact 

onderhouden met samenwerkingspartners om zo een goed beeld te houden van wat er speelt.  

 

 

 

3. Van asielzoeker tot inwoner in een gemeente 
 

 

Het project Screening en Matching van Statushouders gaat primair over het versnellen van de ke-

ten van asiel, huisvesting, inburgering en deelname aan de maatschappij via opleiding of werk.  

 

3.1 Doelstellingen project Screening en Matching 
 

Het project Screening en Matching is in 2016 van start gegaan, waarbij doelstellingen zijn gefor-

muleerd om in 2017 de keten voor asiel en huisvesting te versnellen.   

 

De doelstellingen voor de eerste helft van 2017 zijn als volgt geformuleerd:  

1. Versnellen van de keten 

2. Kansrijke koppeling  

3. Waardevolle wachttijd 

4. Warme overdracht 

 

 

3.2 Vastgesteld werkproces  
Het proces van asielaanvraag tot huisvesting is door het Divosa-project Screening en Matching ver-

sneld. In de afbeelding van het COA die op de volgende pagina is weergegeven, is te zien hoe het 

proces sinds 2017 is ingevuld.  

 

De doorlooptijd van het versnelde proces is 16 weken tussen aankomst in Nederland en verhuizing 

naar de woning in een gemeente. Voor degenen met een verlengde procedure (waarbij er nader 

onderzoek nodig is voordat er kan worden besloten over een verblijfsvergunning) is dit langer. 
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Afbeelding 1: werkproces bij het COA. Bron: COA-folder versnelde integratie en participatie.  

https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/folder_-_vroege_integratie_en_participatie_bij_het_coa.pdf 

 
 
Toelichting op afbeelding 1: Werkproces bij het COA 

Degenen die bij aankomst in het AZC al een verblijfsstatus hebben, hebben doorgaans binnen 16 

weken een huis. Hieronder volgt een toelichting op de afbeelding:  

- Aankomst in Nederland: 1 week.  

Iedere asielzoeker die in Nederland aankomt, gaat naar de Centrale Opvang Locatie in Ter 

Apel. Daar wordt hij of zij geregistreerd en medisch onderzocht en krijgt 5 dagen de kans om 

bij te komen van de reis.  

- Startfase Asielprocedure: 1 week.  

Iedere asielzoeker komt terecht in één van de 5 Proces Opvang Locaties. Hier wordt de identi-

teit vastgesteld, een BSN-nummer verstrekt, het vluchtverhaal vastgelegd en wordt er bepaald 

of iemand een verblijfsvergunning krijgt of niet. In een enkel geval is er een verlengde proce-

dure nodig. Zodra een verblijfsvergunning is verstrekt spreken we niet meer van asielzoeker 

maar van vergunninghouder of statushouder. 

In het POL vindt ook de screening en matching plaats in een huisvestingsgesprek. Hierbij wordt 

op basis van opleiding en werk (harde factoren), en woonplaats van familieleden (zachte facto-

ren) de toekomstige woonregio wordt bepaald. Dit bepaalt naar welk Asielzoekerscentrum 

(AZC) waar de asielzoeker of statushouder verhuist.  

- Fase 1: 2 weken.  

De asielzoeker of statushouder heeft in de eerste week contact met een casemanager en zij 

vullen samen een klantdossier in waarin opleiding en ervaring worden vermeld. Daarnaast 

krijgt de statushouder de kans om mee te doen aan Nederlandse les en pré-inburgering. In een 

aantal AZC’s  is er zinvolle dagbesteding mogelijk via projecten zoals Aan de Slag (vrijwilligers-

werk) of Voorwerk (werknemersvaardigheden, sollicitatietraining en leerwerkplek).  

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) koppelt binnen 2 weken de statushouder aan de 

woongemeente. Het koppelen aan de gemeente gebeurt met een taakstelling die is gebaseerd 

op het aantal inwoners. De asielzoekers die in de verlengde procedure zitten blijven in het AZC 

tot duidelijk is of ze tijdelijk in Nederland mogen blijven of niet. 

- Fase 2: 10 weken. De woongemeente heeft 10 weken de tijd om huisvesting te zoeken.  

- Fase 3: 2 weken. Nadat de woning is geregeld, wordt binnen 2 weken het huurcontract en het 

inrichtingskrediet geregeld. Verder wordt er maatschappelijke begeleiding geregeld voor de ko-

mende 6 maanden. In de meeste gemeenten is dit een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk.  

- Sleuteloverdracht: Op de dag van de sleuteloverdracht gaat de statushouder met de maat-

schappelijk begeleider naar de woning om de sleutel in ontvangst te nemen en naar de ge-
meente om de verhuizing en de uitkering te regelen.  

https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/folder_-_vroege_integratie_en_participatie_bij_het_coa.pdf
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3.4 Situatie Zuid Limburg 
 

Taakstelling en AZC’s 

 

  2015 2016 2017 
eerste 
helft 
2018 

tweede 
helft 
2018 

Totaal – 
2015 
tot nu 

Beek 29 42 23 12 11 117 

Brunssum 50 73 39 22 18 202 

Eijsden-Margraten 43 64 34 19 16 176 

Gulpen-Wittem 25 38 20 11 10 104 

Heerlen 151 222 117 66 56 612 

Kerkrade 80 118 62 35 30 325 

Landgraaf 64 95 51 29 24 263 

Maastricht 208 310 164 93 78 853 

Meerssen 33 49 27 15 13 137 

Nuth 27 40 21 12 10 110 

Onderbanken 14 21 11 6 5 57 

Schinnen 23 34 117 10 9 193 

Simpelveld 19 28 16 8 7 78 

Sittard-Geleen 160 238 126 70 60 654 

Stein 44 64 34 19 16 177 

Vaals 17 26 14 8 7 72 

Valkenburg 29 43 23 13 11 119 

Voerendaal 22 32 18 10 8 90 

Totaal 1038 1537 917 458 389 4339 

 

Zuid-Limburg kent bovenstaande taakstelling voor de jaren 2015, 2016 en 2017 en de eerste helft 

van 2018. De regio kent momenteel 4 AZC locaties: Maastricht (600 plekken), Maastricht Malberg 

(190 plekken), Sweikhuizen (242 plekken) en Heerlen (412 plekken).  Sweikhuizen en Maastricht 

Malberg zullen binnenkort sluiten.  

 

De meeste vluchtelingen die in de asielzoekerscentra in Zuid Limburg worden geplaatst, worden 

ook gehuisvest in Zuid Limburg. De provincie controleert de voortgang van de huisvestingstaak-

stelling. De meeste gemeenten zijn nagenoeg ‘bij’ met de taakstelling.  

 
 

3.5 Resultaten 2017 project Screening en Matching  
 

De resultaten 2017 voor het project Screening en Matching is op deze onderdelen als volgt:  

 

Versnellen van de keten 

De asiel- en opvangprocedure is verkort door uitlijning van het proces, betere samenwerking tus-

sen IND, Marechaussee en COA, en door centralisatie bij enkele gemeenten. Door het taakstelling-
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volgsysteem (TVS) en controle hierop door de provincie is ook de huisvesting vanuit het asielzoe-

kerscentrum bij een gemeente versneld. Indien direct duidelijk is dat een asielzoeker een verblijfs-

vergunning zal krijgen, duurt dit nog maar 16 weken. Dit onderdeel is gereed en goed geborgd.  

 

Kansrijke koppeling 

De bedoeling van de kansrijke koppeling is dat je mensen laat wonen in een regio waar werkgele-

genheid is die past bij hun bestaande opleiding en/of werkervaring. Het COA voert in de Proces Op-

vang Locatie een screeningsgesprek met de statushouder, waarbij opleiding en werkervaring in 

kaart worden gebracht. Vervolgens koppelt het COA de statushouder voor de huisvestingstaakstel-

ling aan een gemeente en probeert het COA de statushouder op te vangen in een AZC in die regio. 

Het COA heeft dit proces inmiddels volledig ingevoerd. 

 

Overigens zijn deze harde criteria niet de enige factoren die bepalen in welke regio iemand in het 

AZC komt; ook zachte criteria zoals de woonplaats van familie die al eerder naar Nederland kwam 

of de behoefte aan specialistische zorg kan bepalend zijn voor de plaatsing van een asielzoeker in 

een AZC. De proces van kansrijke koppeling zal dit jaar worden gevolgd en waar mogelijk verbe-

terd. Voor Zuid Limburg is onderstaande informatie met het COA gedeeld en het COA houdt hier-

mee inmiddels rekening in de koppeling van statushouders aan gemeenten in de huisvestingstaak-

stelling.  

 

In Zuid Limburg heeft het Bestuurlijk Overleg Regionale Arbeidsmarkt in 2017 vastgesteld wat de 

arbeidsmarktsectoren zijn waar de prioriteit naar moet uitgaan. Dit zijn sectoren waarin een krapte 

aan personeel wordt voorzien. Statushouders worden als werkzoekende doelgroep vanzelfsprekend 

meegenomen.  

 

In de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg gaan we aan de slag met sectorplannen voor: 

1. Logistiek  

2. Customer service  

3. Leisure  

4. Automotive  

5. Techniek  

6. Maakindustrie  

7. Zorg  

8. Medische logistiek  

9. Smart service.  

 

Daarnaast zijn er volop kansen om te werken in: 
- groenvoorziening,  
- facilitaire diensten, 
- bouw. 

 

Waardevolle wachttijd 

Waardevolle wachttijd bestaat uit: 

 

- Een begeleidingsgesprek participatie door de casemanager van het COA. De casemanager de 

participatiemogelijkheden op en in de nabije omgeving van de locatie 

 

- Pré inburgering en taallessen in het AZC. Dit programma wordt aangeboden op alle AZC’s en 

biedt een voorbereiding op de eerste weken in de gemeente en op de verplichte inburgering die 

daar volgt. Voorbereiding op inburgering bestaat uit maximaal 121 uur Nederlandse les op 
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maat, gegeven door gecertificeerde ‘NT2-docenten’ die tevens een leerbaarheidstoets afnemen. 

Deze toets geeft inzicht of iemand een snelle, gemiddelde of langzame leerling is. Deelname 

hieraan is op vrijwillige basis en bereikt hierdoor slechts een beperkte groep.  

 

- Zinvolle dagbesteding via het project ‘Aan de slag’ van Pharos. Dit is een samenwerking van 

COA, gemeenten en maatschappelijk middenveld, waarbij zowel asielzoekers als statushouders 

samen met Nederlandse vrijwilligers in groepjes aan de slag om buiten het AZC een klus te kla-

ren. Dit vindt plaats op 25 locaties in Nederland, waaronder in Westelijke Mijnstreek (Sweikhui-

zen) en Heerlen. AZC Maastricht maakt geen gebruik van het project “Aan de Slag” van Pharos, 

maar biedt op een ander wijze wel maatschappelijke participatie met vrijwilligerswerk.  

 

- Project VOORwerk. In aanvulling op het programma Voorbereiding op inburgering voert het 

COA in samenwerking met IOM en UAF voor statushouders het project VOORwerk uit. Hier le-

ren zij via training en individuele begeleiding hoe zij in Nederland een baan vinden en behou-

den door het (verder) ontwikkelen van hun hun sociale en communicatieve vaardigheden. Dit 

wordt aangeboden in alle AZC’s in Zuid-Limburg.  

 

Warme overdracht 

De resultaten van de waardevolle wachttijd worden door de casemanager van het AZC genoteerd 

in het klantdossier. In 2017 heeft het COA het klantdossier gedigitaliseerd en onderdeel gemaakt 

van het TVS – het digitale Taakstelling Volg Systeem (TVS).  

In Zuid Limburg is eind 2017 via de Divosa regiocoördinator van het project Screening en Matching 

aan het COA doorgegeven welke medewerkers zich bij de 18 gemeenten bezig houden met de 

huisvesting en welke met de participatie of inburgering. Voor hen wordt het TVS beschikbaar ge-

steld.  

 

 

3.6 Conclusies en aanbevelingen 
 

Versnellen van de keten 

De keten is versneld en dit is een zichtbaar resultaat naar aanleiding van het rapport van de policy-

brief “Geen Tijd te verliezen”. Hierop zijn op dit moment geen aanbevelingen nodig.  

 

Kansrijke koppeling 

Voor Zuid Limburg is de informatie over kansrijke arbeidsmarktsectoren gedeeld met het COA en 

het COA houdt hiermee inmiddels rekening in de koppeling van statushouders aan gemeenten in de 

huisvestingstaakstelling. Omdat er ook andere factoren dan opleiding en werkervaring meewegen 

in de koppeling is dit minder zichtbaar. Dit proces zal worden geëvalueerd met het COA.  

Het is wenselijk om periodiek actuele arbeidsmarktinformatie te delen met het COA.  

 

Waardevolle wachttijd 

Bij de waardevolle wachttijd is er een goede infrastructuur beschikbaar, maar door het vrijwillige 

karakter van dit aanbod wordt er beperkt gebruik van gemaakt door statushouders.  

Er zijn regio’s waarbij goede ervaringen zijn opgedaan met versnelde kennismaking tussen de sta-

tushouder en de toekomstige woongemeente, waarbij tijdens de kennismaking wordt duidelijk ge-

maakt dat deelname aan waardevolle wachttijd wordt verwacht.  

Het is een optie om ook in Zuid Limburg te experimenteren met vroegtijdige kennisma-

king en het communiceren van verwachtingen over de inzet tijdens de wachttijd.  
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Warme overdracht 

Voor de warme overdracht van het COA aan gemeenten is de infrastructuur in het TVS gereed, 

maar het is nog niet geborgd. Een enkele gemeente gaat al kennismaken met de casemanager van 

het AZC, maar dit leidt voor de casemanagers tot 18 kennismakingen met gemeenten. Dit kan effi-

ciënter.  

Het verdient aanbeveling om in 2018 een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor 

de COA-casemanagers en de gemeentelijke consulenten over het TVS.  

 

 

3.7 Actiepunten 2018 
 

1. Een proces inrichten waarbij periodiek de arbeidsmarktinformatie wordt geactualiseerd en met 

het COA wordt gedeeld. Bij voorkeur wordt hierbij aangesloten op bestaande rapportages bin-

nen de arbeidsmarktregio richting het Bestuurlijk Overleg Regionale Arbeidsmarkt (BORA).  

 

2. Het proces van kansrijke koppeling evalueren met het COA en waar mogelijk verbeteren.  

 

3. Indien gewenst experimenteren met versnelde kennismaking tussen statushouder en toekom-

stige woongemeente, waarbij het belang van waardevolle wachttijd wordt aangegeven. Hier-

voor kunnen de wijze van contact en het brengen van de boodschap tussen de gemeenten on-

derling worden gedeeld, alsook de resultaten die hiermee worden bereikt. De Divosa-Regio-

coördinator zal hierin faciliteren.  

 

4. Een kennismakingsbijeenkomst organiseren het COA en gemeentelijke gebruikers van TVS. 

Hierbij wordt uitleg gegeven worden over het TVS en wordt tijd worden ingeruimd voor nadere 

kennismaking en procesafspraken over de warme overdracht. Dit wordt georganiseerd door de 

Divosa-Regiocoördinator in samenwerking met het COA.  

 

 

 

4. Van inwoner naar werknemer 
 

Sinds 2017 kan een statushouder binnen 16 weken na aankomst in Nederland worden gehuisvest 

in zijn of haar woongemeente. Het vorige hoofdstuk heeft aandacht besteed aan de eerste 16 we-

ken, dit hoofdstuk besteed aandacht aan de periode vanaf huisvesting en de inburgering.  

 

 

4.1 Doelstellingen project Screening en Matching 
 

In de 2e helft van 2017 zijn voor het project Screening en Matching de doelstellingen als volgt:  

1. Versnellen van de keten 

2. Kansrijke koppeling  

3. Waardevolle wachttijd 

4. Warme overdracht 

5. Gemeente neemt regie 

6. Parallelle aanpak taal, opleiding en werk 
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De eerste drie doelstellingen zijn aan bod gekomen in hoofdstuk 2. Doelstelling 4 vormt het schar-

nier tussen de opvang in het AZC en de woongemeente. In dit hoofdstuk zal aandacht worden be-

steed aan doelstelling 5 en 6:  

5. Gemeente neemt regie; 

6. Parallelle aanpak taal, opleiding en werk. 
 

 

4.2 Voorgesteld werkproces 
 

De kennis- en netwerkorganisatie Platform31* heeft onderzoek gedaan naar het inburgeringspro-

ces bij 10 verschillende gemeenten en op basis daarvan een werkproces voorgesteld dat de succes-

factoren van de verschillende gemeenten bevat. (Platform31 verbindt beleid, praktijk en wetenschap 

rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uit-

voerders direct aan de slag kunnen. Platform31 heeft ruim 300 partners: ministeries, provincies, ste-

den, corporaties en marktpartijen.) 

 

Platform31 heeft na onderzoek vastgesteld dat een parallelle aanpak helpt om eerder duurzaam te 

integreren in de samenleving en (financieel) zelfredzaam te zijn. Het idee van een parallelle aanpak 

is dat door gelijktijdig te werken aan inburgering, maatschappelijke participatie, taalverwerving, 

scholing en/of werk de statushouders eerder (duurzaam) integreren in de samenleving en financi-

eel zelfredzaam zijn. Op termijn voorkomen gemeenten zo dat er in toenemende mate beroep 

wordt gedaan op gemeentelijke budgetten. Voorwaarde is wel dat de rechten en plichten van de 

inburgeringswet en de participatiewet door de gemeente en de inburgeraar in balans worden ge-

bracht met elkaar.  

 

De definitie van een parallelle aanpak: 

Bij de parallelle aanpak van een inburgeringstraject is er sprake van een combinatie van taal, in-

burgering en opleiding of (lerend) werk – betaald of onbetaald (vrijwilligerswerk of dagbesteding).  

 

Het voorgestelde werkproces van Platform31 is weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

 

 

Afbeelding 2: voorgesteld werkproces parallelle aanpak. Bron: Platform31, Parallelle aanpak bij inburgering – verkenning.  

Link naar het volledige rapport via http://www.platform31.nl/publicaties/parallelle-aanpak-bij-inburgering  

http://www.platform31.nl/publicaties/parallelle-aanpak-bij-inburgering
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Toelichting op afbeelding 2: Voorgesteld werkproces parallelle aanpak 

 

1. Warme overdracht: 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is de infrastructuur voor warme overdracht tussen COA en 

gemeente aanwezig, borging zal in 2018 plaatsvinden.  

 

2. Regie nemen, proces versnellen en intake:  

In de periode van opvang in het AZC kan de gemeente al regie nemen en het proces versnel-

len. Dit kan door in deze periode al kennis te maken met de Statushouder en te stimuleren om 

mee te doen aan de vrijwillige onderdelen van ‘waardevolle wachttijd’. Daarnaast kan de intake 

voor de inburgeringsfase al worden gedaan en een plan van aanpak worden opgesteld voor een 

parallelle aanpak van inburgering, taal en opleiding of (betaald) werk/participatie.  

Het is hierbij wenselijk om een duidelijke taakverdeling af te spreken met COA, vluchtelingen-

werk en de partij die de maatschappelijke begeleiding gaat verzorgen.  

Vanwege de diversiteit van de doelgroep is maatwerk belangrijk om mensen snel (duurzaam) 

te integreren. Dé manier om maatwerk te leveren is volgens gesprekspartners een intensieve 

intake aan de voorkant: wat wil een vergunninghouder zelf, wat kan iemand, en waar liggen de 

beperkingen en mogelijkheden.  

Een zorgvuldige intake is daarnaast de manier om zo vroeg mogelijk signalen op te vangen op 

het gebied van zorg of andere leefgebieden waar mogelijk extra aandacht naartoe moet. Om 

een aanpak op maat te geven, is nauw contact en goed luisteren naar Statushouders van groot 

belang. Daar is flexibiliteit en ruimte in de organisatie voor nodig. 

 

3. Plan van aanpak:  

Zodra de intake is afgerond en het plan van aanpak is gemaakt, kan de parallelle aanpak van 

inburgering, taal en opleiding of (betaald) werk/participatie van start. Uitgangspunt is dat er 

een volwaardige weekinvulling is die past bij de mogelijkheden van de Statushouder en vol-

doende kansen biedt om te oefenen met de taal en de maatschappij te leren kennen. In deze 

periode hebben gemeenten regelmatig contact met de statushouder om de voortgang van de 

inburgering te volgen en (bij bestuurlijk draagvlak) oog te houden op welzijnsfactoren. 

 

4. Doorlooptijd inburgering: 

De wettelijke doorlooptijd van de inburgeringsfase is 3 jaar. Het advies van Platform31 is om 

als gemeente te streven naar een plan van aanpak waarin de inburgering na 2 jaar is afgerond.   

Als er een traject wordt gestart met een opleiding of lerend werken (BBL)  op MBO2 of hoger, 

bestaat de mogelijkheid om de inburgeringsplicht op te schorten.  

De Wet inburgering (WI) verplicht Statushouders tot een inburgeringstraject, maar dat is vol-

gens het onderzoek niet altijd de snelste weg naar duurzame integratie. Soms kan een re-inte-

gratietraject via het Werkgeversservicepunt (WSP), of een leerwerktraject (BBL) via een onder-

wijsinstelling bij een werkgever voor snellere integratie zorgen. Er moet wel aandacht worden 

geschonken aan het goed samengaan van de inburgeringsplicht en de participatieplicht. Denk 

hierbij aan iemand die nachtdienst draait en hierdoor de dag erna te moe is om de inburge-

ringsles te volgen. Gesprekspartners geven aan dat hier meer aandacht naar toe moet. Volgens 

gesprekspartners werken veel reguliere voorzieningen goed en kunnen worden ingezet ten be-

hoeve van de inburgering. Het gaat meer het om het stroomlijnen van al bestaande processen. 

 

5. Nazorg: 

Platform31 adviseert om nazorg in te bouwen in het proces. Er wordt in zo’n situatie contact 

gehouden met de Statushouder en de werkgever, vrijwilligerswerk of onderwijsinstelling waar 

een Statushouder geplaatst is. Als een Statushouder in de eerste periode na het behalen van 

de inburgering uitvalt kan een gemeente zo voorkomen dat iemand uit beeld raakt.  
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4.3 Situatie in Zuid Limburg 
 

Het voorgestelde werkproces voor de parallelle aanpak dient voor een aantal gemeenten als inspi-

ratiebron, maar is niet bij ieder gemeente een feit. Of het voorgestelde werkproces wordt overge-

nomen bepaalt de gemeente zelf. Bestuurlijke, demografische en organisatorische keuzes zijn be-

palend voor de werkwijze van een gemeente. 

 

Overlap met project Versnelde Integratie Van Anderstaligen – VIVA! 

Zoals aangegeven in het eerste hoofdstuk is er een overlap tussen het Divosa-project Screening en 

Matching en het project Versnelde Integratie Van Anderstaligen – VIVA!. Op initiatief van de Burge-

meester van Maastricht en de directie van Leeuwenborgh-college is er in 2017 door Leeuwenborgh 

een stakeholdersanalyse gedaan onder Provincie, gemeenten, vluchtelingenwerk, onderwijs en 

werkgevers. Op basis van de stakeholdersanalyse heeft project VIVA! besloten dat de volgende on-

derdelen moeten worden opgepakt voor het verbeteren en versnellen van de participatie/arbeids-

markttoeleiding van statushouders, te weten:  

1. Uniforme screening door gemeenten  

2. Ketenaanpak vanaf melding in AZC tot einddoel individueel traject. Onderscheid maken in 

a. proces van in- door- en uitstroom.  

b. doorlopende onderwijs- en loopbaanlijnen.  

3. Kenniskring NT 2.  

4. Communicatie & PR. Onderscheid maken in 

a. Kennis en successen delen op initiatieven 

b. Events voor betrekken bedrijfsleven 

c. PR over succesverhalen 

 

Om tot een DOE-agenda te komen het project VIVA! de genoemde punten weggezet in twee lijnen:  

- Een onderwijs-lijn die actiepunten benoemt voor sector-doorbrekende maatwerktrajecten; 

- Een arbeidsmarkt-lijn die actiepunten benoemt voor het ‘verleiden’ van werkgevers. 

 

Het project VIVA! heeft besloten dat beide werkgroepen de uitkomsten gaan vertalen in activiteiten 

waarbij ook de bestaande initiatieven en organisaties worden betrokken en de randvoorwaarden 

worden benoemd voordat tot actie kan worden overgegaan. Project VIVA! beschouwt het vormge-

ven van PR en events als een voorwaarde voor het welslagen van de uitwerking van beide lijnen.  

 

Onderwijs-lijn project VIVA! 

Voor de onderwijs-lijn gebeurt er vooral veel op gewestelijk en lokaal niveau maar is er momenteel 

geen regionale afstemming. Dit actieplan kan aanleiding zijn om te onderzoeken of ook voor de on-

derwijs-lijn uitrol naar regionaal overleg wenselijk is.   

 

Arbeidsmarkt-lijn project VIVA!  

Voor de arbeidsmarkt-lijn is samenvoeging van de twee projecten gerealiseerd. Dit actieplan 2018 

voor regio Zuid Limburg kan dus ook worden beschouwd als de doe-agenda van VIVA!. Dit is sinds 

eind 2017 vormgegeven met het Regionaal Overleg Statushouders – arbeidsmarktlijn (ROSA) dat 

periodiek overleg heeft. In dit overleg wordt per prioritaire arbeidsmarktsector bekeken hoe voor 

Statushouders belemmeringen worden weggenomen zodat zij in de sector aan het werk kunnen. 

Ervaringen van eerdere ontwikkelde sectoren worden gedeeld op het gebied van parallelle aanpak 

taal, inburgering en (lerend) werk en op het gebied van een vangnet voor mensen die uitvallen in 

de selectie, het voorportaal of tijdens de eerste periode in het werk.  
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Het ROSA bestaat uit beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten, vertegenwoordigers van de 

MBO-colleges (afdeling taal/inburgering) en de projectleider van de arbeidsmarktsector die onder 

handen is aanwezig. De projectleider van de arbeidsmarktsector onderhoudt nauwe contacten met 

de werkgevers en dient als linking-pin tussen het regionaal overleg arbeidsmarkttoeleiding Status-

houders en het WSP van de regiegemeente. WSP en Projectleider stemmen samen met gemeente 

en werkgevers af welk arrangement er geboden wordt voor werkgevers om mensen met een af-

stand van de arbeidsmarkt aan te nemen. Het arrangement voor werkgevers kan worden bestuur-

lijk worden bekrachtigd met een convenant. De Divosa-regiocoördinator Statushouders vervult een 

faciliterende rol. Visueel weergegeven is dit als volgt: 

 

 

 

PR en Communicatie 

Recent is er een persvraag gekomen van het Financieele Dagblad die tot een aantal nieuwsitems  

heeft geleid. Wat opviel was dat niet alle gemeenten cijfers konden leveren en dat de cijfers onder-

ling niet altijd vergelijkbaar waren.  

 

Het hebben van onderling vergelijkbare cijfers  tussen gemeenten over de voortgang van integratie 

en participatie van Statushouders (monitor Statushouders) biedt de mogelijkheid om de effectivi-

teit van het eigen beleid te vergelijken met die van andere gemeenten. Daarnaast maakt het ook 

het delen van successen onderling en met de pers eenvoudiger.  

 

De persvraag heeft het initiatief om te komen tot een landelijke monitor Statushouders een nieuwe 

impuls gegeven. Een landelijke monitor via het CBS zou het meest eenvoudig zijn, maar daar kle-

ven ook nadelen aan (doorlooptijd, privacygrenzen). Daarom wordt nu tegelijk de haalbaarheid be-

studeerd van een CBS-monitor en daarnaast een monitor die gemeentelijk wordt gevuld met ver-

gelijkbare parameters. Gesprekken met het ministerie en CBS zijn gaande, en daarnaast wordt er 

een query-handboek ontwikkeld voor gemeenten die willen deelnemen.  

 

Vanuit Zuid Limburg wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze landelijke moni-

tor van Divosa. Hierbij is hulp van 7 trainees van de provincie om dit slagkracht te geven en zo 

mogelijk voor de hele  provincie te realiseren. Ontwikkeling zal starten bij één gemeente en zal 

vervolgens worden uitgerold naar andere gemeenten die willen deelnemen. Het BORA/URA wordt 

op de hoogte gehouden van de voortgang via de kwartaalrapportages.  

 

Toetsen bij ondernemers 
en MBO-onderwijs 
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4.4 Resultaten 2017 Screening & Matching en VIVA! 
 

In onderstaande tabel is te zien wat er momenteel in Zuid Limburg wordt opgepakt om de integra-

tie en participatie van statushouders te versnellen.  

 
Wat Kartrekker Stand van zaken 

Kansrijke koppeling vanuit het COA naar ar-

beidsmarktregio’s 

COA Sectoraal arbeidsmarktbeleid is doorgegeven aan COA. Uit-

voering volgt maar zal nooit 100% dekkend zijn.  

Integratie en participatie vanaf dag één COA, gemeenten en keten-

partners 

Aangeboden activiteiten in het AZC (op vrijwillige basis): 

- Pré-inburgering; 

- Diploma-waardering; 

- Vullen persoonlijk informatiedossier (‘blauw map’) 

- Project “aan de slag”/ variant hierop in AZC is ingezet  

Uniforme screening door gemeenten Divosa-regiocoördinator - Regionale aanbesteding Diagnose-instrument. Heeft bij 

veel gemeenten geleid tot aanschaf Competensys voor 

de diagnose op werk-fitheid. Enkelen ook de Compe-

tensys-module statushouders. 

- MBO-colleges zetten desgewenst de AMN talenscan in.  

Ketenaanpak Warme overdracht tus-

sen partners; 

 

- Divosa-regiocoördinator 

i.s.m. COA en gemeen-

ten 

 

 

 

 

 

 

- Lokaal/gewestelijk ge-

meente & partners 

- Taakstellingsvolgsysteem (TVS) is uitgebreid met klant-

informatie (opleiding werkervaring), dossiers worden 

gevuld, contactgegevens gemeenten zijn doorgegeven, 

privacyconvenanten worden afgesloten. Sociale dien-

sten/ inburgeringsconsulent kan al bij bekendmaking 

woongemeente kennismaken met casemanager en sta-

tushouder voor aangeven verwachtingen. Nadere ken-

nismaking COA-gemeenteconsulenten staat in actieplan 

2018. Wegwerken van belemmeringen kan via Divosa-

regiocoördinator.  

- Overdracht tussen gemeente en zorg/welzijnspartners 

Werkproces in kaart 

brengen, integrale aan-

pak met welzijns-facto-

ren 

Gemeenten - Diagnosesysteem Competensys bevat toetsing op wel-

zijnsfactoren en zelfredzaamheidsmatrix. Verder zal sa-

menwerking met GGD regiocoördinator Statushouders 

en projectleider GGZ worden gezocht en bij consulen-

ten onder de aandacht worden gebracht. Zie ook 

Hoofdstuk 5.2.  

Doorlopende lijnen naar 

onderwijs en werk. 

- Werkgroep ‘onderwijs-

lijn’ 

 

 

- Divosa-regiocoördinator 

ism Werkgroep ‘ar-

beidsmarktlijn’ 

- Initiatieven voor doorlopende leerlijn zijn lokaal/gewes-

telijk onder handen. Wenselijkheid regionale aanpak 

kan worden onderzocht, Divosa-regiocoördinator kan 

desgewenst een rol vervullen. 

- Automotive (VDL) en Medische Logistiek (beyond) on-

derhanden, per sector een vervolg. Actieplan 2018 is 

tevens DOE-agenda VIVA! Voor arbeidsmarktlijn.  

Kennisdeling Kenniskring NT2 Werkgroep ‘onderwijslijn’ - Stand van zaken niet bekend. 

regiobijeenkomsten  Divosa-regiocoördinator - Voortzetten in 2018, doel, doelgroep, onderwerpen, in-

vulling en frequentie opnieuw bepalen. Opnemen in ac-

tieplan 2018 

Nieuwsbrief Divosa-regiocoördinator - Loopt 

Communicatie en PR Kennis en successen  Via nieuwsbrief Divosa-re-

giocoördinator 

- start is gemaakt 

Events voor betrekken 

bedrijfsleven 

WSP - Juni 2018 WSP Parkstad / SPRINC 

PR over succesverhalen In de opdrachten meenemen - Opnemen in actieplan 2018 
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4.5 Conclusies en aanbevelingen  
 

Voor de doelstellingen van project Screening en Matching en van het project VIVA! gelden de vol-

gende conclusies en aanbevelingen:  

Gemeente neemt regie 

De gemeente kunnen binnen de huidige wettelijke kaders al regie pakken. Op dit onderdeel zijn er 

al gemeenten actief, maar is er geen regionale aanpak. Dit komt deels door bestuurlijke verschillen 

en verschil in opdracht aan en inrichting van de (inter)gemeentelijke sociale dienst. Kennisdeling is 

wel mogelijk en kan vanuit het project Screening en Matching worden gefaciliteerd.  

Het voorstel is om in 2018 een kennisbijeenkomst te organiseren om kennis en succes-

sen te delen. De regiocoördinator zal dit organiseren.  

Parallelle aanpak taal, opleiding en werk 

Het idee van een parallelle aanpak is dat door gelijktijdig te werken aan inburgering, maatschappe-

lijke participatie, taalverwerving, scholing en/of arbeidstoeleiding vergunninghouders eerder (duur-

zaam) geïntegreerd worden in de samenleving en (financieel) zelfredzaam zijn. Op termijn voorko-

men gemeenten zo dat er in toenemende mate beroep wordt gedaan op gemeentelijke budgetten.   

Consulenten van gemeenten kunnen nu al invulling geven aan een parallelle aanpak van taal, op-

leiding en werk. Of dit ook gebeurt hangt af van de opdracht die vanuit de politiek is gegeven, de 

situatie van de statushouder en de beoordeling van de consulent.  

In het ROSA wordt voor de prioritaire arbeidsmarktsectoren gestreefd naar in- door- en uitstroom-

routes waarbij parallelle aanpak mogelijk is en er ook een vangnet is voor mensen die uitvallen in 

dit proces.  

Het voorstel is om in 2018 een kennisbijeenkomst te organiseren om kennis en succes-

sen te delen. De regiocoördinator zal dit organiseren.  

Uniforme screening door gemeenten 

Na de regionale aanbesteding voor een gemeentelijk diagnose instrument, heeft een groot aantal 

gemeenten in Zuid Limburg Competensys aangeschaft. Sittard-Geleen en Heerlen hebben daar-

naast ook de Competensys-module Statushouders. De meeste gemeenten hebben dit inmiddels ge-

implementeerd en hiermee is uniforme screening door gemeenten mogelijk. Hierop zijn op dit mo-

ment geen aanbevelingen nodig. 

Ketenaanpak vanaf melding in AZC tot einddoel individueel traject 

In hoofdstuk 2 en bij ‘gemeente neemt regie’ en ‘parallelle aanpak taal, opleiding en werk’ is aan-

dacht besteed aan de ketenaanpak en zijn aanbevelingen gedaan voor het actieplan 2018.  

Initiatieven voor doorlopende leerlijn zijn lokaal/gewestelijk onder handen.  

Indien gewenst kan de Divosa-regiocoördinator Statushouders een rol vervullen in het 

faciliteren van de werkgroep onderwijs-lijn.  

 

Voor de arbeidsmarkt-lijn wordt in het ROSA per arbeidsmarktsector bekeken hoe de in- door- en 

uitstroom van Statushouders kan worden en hoe er met uitval kan worden omgegaan. Hierop zijn 

op dit moment geen verdere aanbevelingen nodig.    

Kennisdeling 

Bij Kennisdeling zijn drie onderwerpen in Zuid Limburg onder handen.  

1. Kenniskring NT2: Deze wordt opgepakt door de werkgroep ‘onderwijs-lijn’ van het project 

VIVA! Deze doelstelling valt buiten de scope van het project Screening en Matching en wordt 

derhalve verder niet behandeld.  
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2. Regiobijeenkomsten: Voor kennisdeling kunnen regiobijeenkomsten effectief zijn, bijvoorbeeld 

voor het nemen van regie door gemeenten op de inburgering en het gebruik van het klantdos-

sier in het TVS. Het helpt daarnaast in het opbouwen van een levend netwerk.  

Advies is om kennisbijeenkomsten op te zetten in 2018 voor het delen van successen 

en kennis en het opbouwen van een levend netwerk in regio Zuid-Limburg.  

3. Nieuwsbrief: Eind 2017 is een start gemaakt met een nieuwsbrief. Deze is verzonden aan me-

dewerkers van overheid en ketenpartners die werken voor Statushouders. Daarnaast wordt de 

nieuwsbrief verzonden aan de portefeuillehouders arbeidsmarkt. Om invulling te geven aan de 

integrale benadering wordt er voor de nieuwsbrief samengewerkt met de GGD-regiocoördinator 

Statushouders en de projectleider GGZ.  

Voorstel is dat de nieuwsbrief in 2018 (nagenoeg) maandelijks zal verschijnen. 

Communicatie & PR.  

Communicatie en PR is een onderdeel dat in 2018 nog aandacht behoeft.  

Het hebben van onderling vergelijkbare cijfers  tussen gemeenten over de voortgang van integratie 

en participatie van Statushouders (monitor Statushouders) biedt de mogelijkheid om de effectivi-

teit van het eigen beleid te vergelijken met dat van andere gemeenten. Daarnaast maakt het ook 

het delen van successen onderling en met de pers eenvoudiger. Dat maakt de komst van een geza-

menlijke monitor wenselijk, al staat het gemeenten vrij om hieraan deel te nemen. 

 

Vanuit Zuid Limburg wordt er een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze landelijke moni-

tor van Divosa.  Hierbij is vanaf 2018 de hulp van 7 trainees van de provincie zodat er slagkracht 

komt en het zo mogelijk voor de hele  provincie wordt gerealiseerd. Ontwikkeling zal starten bij 

één gemeente en vervolgens worden uitgerold naar andere gemeenten. Het BORA/URA wordt op 

de hoogte gehouden van de voortgang via de kwartaalrapportages.  

Het voorstel is om met het Divosa-project een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van de landelijke uitstroommonitor Statushouders en een query-handleiding te ontwik-

kelen voor gemeenten die volgens de landelijke methodiek willen werken.  

 

 

4.6 Actiepunten 2018 
 

1. Het faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten op het nemen van regie op inburgering. 

2. Kennismaken met de werkgroep ‘onderwijs-lijn’ en onderzoeken of een rol van de Divosa-re-

giocoördinator wenselijk is bij het samenvoegen van de gewestelijke / lokale doorlopende leer-

lijnen.  

3. De nieuwsbrief (nagenoeg) maandelijks voortzetten in 2018.  

4. Met trainees van Richting Zuid de monitor Statushouders ontwikkelen voor provincie Limburg 

volgens het landelijke model. Gestart wordt met één gemeente, andere gemeenten kunnen 

volgen na kennisdeling.  
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5. Van werknemer naar integrale benadering 
 

Het versnellen van de keten en het versterken van de regierol van de gemeente zijn in 2018 de be-

langrijkste uitgangspunten. Integrale benadering komt er in 2018 als doelstelling bij.  

 

 

5.1 Doelstellingen project Screening en Matching 
 

Voor 2018 zijn de doelstellingen van het project Screening en Matching als volgt:  

1. Versnellen van de keten 

2. Kansrijke koppeling 

3. Waardevolle wachttijd 

4. Warme overdracht 

5. Gemeente neemt regie  

6. Parallelle aanpak taal, opleiding en werk 

7. Integrale benadering – met focus op werk 

 

Doelstelling 1 t/m 6 zijn al besproken, in dit hoofdstuk wordt ingegaan op doelstelling 7. Daarnaast 

zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op borging. 

 

 

5.2 Integrale benadering – een verkenning  
 

Uit onderzoek van de RIVM blijkt dat de mate waarin mensen maatschappelijk kunnen (blijven) 

participeren niet zozeer door hun ziekte wordt bepaald, maar vooral door de manier waarop zij hun 

gezondheid ervaren, de mate waarin ze beperkingen hebben en hun psychische welbevinden. 

Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid, tenzij de belasting te groot wordt, zoals bij 

ongunstige arbeidsomstandigheden en het verlenen van mantelzorg. Dan heeft participatie juist 

een negatieve invloed. Met deze uitleg kan dit in het project Screening en Matching leiden tot de 

volgende elementen van integrale benadering:  

 

Diagnose 1. welzijnsfactoren meenemen in de diagnose. 

2. Indien van toepassing: oog voor wat er nodig is om beide partners aan 

participatie te helpen (voorkomen financiële afhankelijkheid en isolement) 

3. Indien van toepassing: oog hebben voor kinderopvang.  

Plan van Aanpak Een plan van aanpak maken waarbij er een doorlopende lijn naar betaald werk 

ontstaat. Vrijwilligerswerk kan nodig zijn als eerste stap op weg naar werk. 

Volgens Kennisplatform Integratie in de Samenleving (KIS) wordt de inzet van 

vrijwilligerswerk in effectiever door hieraan leerdoelen, begeleiding, evaluatie 

en planning te koppelen. 

Begeleiding 1. Blijven toetsen op welzijnsfactoren, doorverwijzen indien nodig. 

2. Nadenken over de vraag of en hoe er begeleiding komt voor mensen die 

de inburgeringsplicht via MBO2+ doen of die klaar zijn met inburgering.  

3. de signaalfunctie van schoolcoaches en overdracht naar consulenten.  

Uitstroom 1. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk. 

2. Standpunt bepalen over nut en invulling van het begeleiden van Status-

houders die uitstromen naar Studiefinanciering  of die bij de parallelle 

route hun inburgeringsexamen hebben behaald.  

https://www.kis.nl/artikel/zinvolle-stappen-naar-werk-voor-vluchtelingen
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Om te komen tot een gedragen plan voor Zuid Limburg zal er een kennisbijeenkomst worden geor-

ganiseerd om op dit onderwerp van elkaar te leren en te bepalen of met deze vier elementen de 

lading wordt gedekt. Aansluitend kan de informatie worden gedeeld via de nieuwsbrief en in de 

voortgangsrapportage aan het BORA/URA. 

 

 

5.3 Situatie in Zuid Limburg 
 

In Zuid Limburg zijn er verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van kennis van anderen 

om de integrale benadering met focus op arbeid vorm te geven, te weten:  

A. De GGD-regiocoördinator Statushouders Zuid Limburg. 

B. De GGZ projectleider arbeidsmarktregio Zuid Limburg.  

C. Regievoerder Statushouders Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG). 

D.  

Ad. A. VNG-Regiocoördinator Gezondheid Statushouders 

De VNG-Regiocoördinator Gezondheid Statushouders is in Zuid Limburg gedetacheerd bij de GGD. 

Doel van het programma is gemeenten ondersteunen bij het organiseren van een integrale, sa-

menhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. De ge-

meenten in Zuid Limburg hebben hiertoe extra taken ingekocht bij GGD Zuid Limburg voor extra 

inzet van jeugdgezondheidszorg, bestrijding van infectieziekte- en tuberculose en voorlichting over 

de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. De regiocoördinator speelt hierin een belang-

rijke rol. Het programma loopt tot mei 2018 en gaat daarna in afgeslankte vorm verder.  
 

De GGD in Zuid Limburg heeft de ambitie om de komende jaren het concept van positieve gezond-

heid uit te dragen en te vertalen in haar werkzaamheden. Machteld Huber introduceerde in 2012 

het concept positieve gezondheid in Nederland, waarbij gezondheid niet meer gezien als de af- of 

aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 

sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  

 

De Divosa-regiocoördinator van het project Screening en Matching werkt samen met de GGD-

regiocoördinator Statushouders en dit zal in 2018 worden voortgezet.  

 

Ad B. Projectleider Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen 

In 2018 is er in Zuid-Limburg een tweejarig project gestart om mensen met een GGZ achtergrond 

aan werk te helpen. Speerpunt van het project is het verbeteren van de samenwerking tussen 

GGZ-instellingen en organisaties voor werk en inkomen. Hiervoor is begin 2018 een projectleider 

gestart. Een van de doelstellingen is het in samenwerking uitvoeren van succesvolle IPS-trajecten. 

IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS heeft de volgende kenmerken: deelname is op 

vrijwillige basis en de voorkeuren van de deelnemer wegen zwaar. Kort na uiten van de arbeids-

wens wordt naar werk gezocht, waarbij regulier betaald werk het doel is. Gezamenlijk wordt er uit-

gezocht wat de gevolgen zijn voor de uitkering bij het starten van een baan. 

 

De deelnemer wordt bij deze methode eerst in de functie geplaatst en daarna volgt gerichte trai-

ning in de benodigde werkvaardigheden waarbij de deelnemer duurzaam ondersteuning krijgt. IPS 

wordt geïntegreerd in de GGZ-hulp; de trajectbegeleider maakt deel uit van een ambulant GGZ-

team om gebruikelijke afstand tussen GGZ-hulp en arbeidsrehabilitatie te overbruggen.  
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Het ROSA en de projectleider GGZ werk & inkomen vallen beiden onder de overlegstructuur voor 

de arbeidsmarktregio en zullen daarbij samenwerken waar dit relevant is.  

 

Ad. C. Regievoerder Statushouders Vereniging Limburgse Gemeenten 

In 2015 is er per provincie een bestuurlijke Regietafel in het leven geroepen voor de huisvesting 

van de vluchtelingen (TOPV). Nadat de piek-instroom voorbij was heeft de Limburgse Bestuurlijke 

Regietafel voor Vluchtelingen (kortweg Regietafel) besloten tot voortzetting van het overleg, zij het 

in een breder kader, met gewijzigde samenstelling en overlegfrequentie en met een bredere scope. 

De grote stroom asielzoekers is immers wel gehuisvest, maar de integratie en participatie verdie-

nen nog aandacht en gevoel voor urgentie.  

 

De Limburgse Regietafel zal na de gemeenteraadsverkiezingen in gewijzigde vorm zijn beslag krij-

gen en zal bestaan uit de gouverneur, de burgermeester van Maastricht (namens Vereniging Lim-

burgse Gemeenten), de gedeputeerde voor arbeidsmarkt en een vertegenwoordiger van het COA.  

 

De regietafel zal worden ondersteund door een regievoerder Statushouders en een voorbereidings-

groep. Voormalig burgemeester Luc Winants wordt de regievoerder en hij zal gaan werken vanuit 

de Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG). De voorbereidingsgroep zal bestaan uit stakeholders 

vanuit:  

- COA  

- Arbeidsmarktregio’s  

- Onderwijs  

- Huisvesting / coöperaties / gemeenten  

- Veiligheid / politie  

- Gezondheid / GGD  

- Sociale participatie / maatschappelijke organisaties  

- De drie regio’s  

- Provincie  

 

De regievoerder van de VLG zal samenwerken met de Divosa-regiocoördinatoren uit Noord- Mid-

den- en Zuid-Limburg, ook met het oog op borging. 

 

 

5.4 Borging 
 

De borging voor de arbeidsmarkttoeleiding van Statushouders zal zijn plek vinden in de convenan-

ten die er voor de 9 arbeidsmarktsectoren worden opgesteld. Voor de andere initiatieven zal een 

voorstel worden gedaan waaruit blijkt of en hoe ze in de bestaande structuren van arbeidsmarkt in 

Zuid Limburg hun beslag krijgen. Dit kan in de overlegstructuur van het BORA en URA voor ar-

beidsmarkt en participatie. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf zal de Limburgse Regietafel 

Statushouders blijven bestaan en wordt er daarnaast een regievoerder aangesteld. Ook via de 

overlegstructuur van de Limburgse Regietafel Statushouders kan borging plaatsvinden.  

 

Er zal een voorstel tot borging worden gedaan in de tweede helft van 2018, waarbij rekening ge-

houden zal worden met de vergaderfrequentie van het BORA en de Limburgse Regietafel.  
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5.5 Kennis delen bij wijziging inburgeringswet 
 

De Algemene Rekenkamer heeft begin 2017 aan de Tweede Kamer een rapport gestuurd met de 

resultaten van de inburgeringswet zoals deze in 2015 is ingevoerd. De conclusie is heeft niet tot 

het succes geleid dat was bedoeld: slechts 1/3 van de Statushouders is binnen drie jaar klaar.  

Als oorzaken  noemt de Rekenkamer: 

- de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar om zijn eigen cursus te regelen; 

- het gebrek aan transparantie van de cursusmarkt, die in 2013 is geprivatiseerd; 

- het systeem waarbij de Statushouders de cursus zelf moeten betalen (via een lening van DUO, 

die bij slagen binnen 3 jaar wordt omgezet in een gift). De rekenkamer geeft aan dat het kan 

zijn dat mensen daardoor meer hun best doen. Het kan ook zijn dat ze het hogere niveau in-

burgeringstraject mijden om een boete te ontlopen. 

 

Het landelijk bureau van Divosa en enkele andere partijen hebben er bij het nieuwe kabinet op 

aangedrongen om de inburgeringswet te herzien. Inmiddels is Divosa betrokken bij het kennisplat-

form dat met het Ministerie van SZW meedenkt over de wetswijzigingen. Daarbij dienen de doel-

stellingen van het project Screening en Matching en de ervaring die daarbij is opgedaan als onder-

legger. Wanneer de wetswijziging klaar is voor inbreng in de Tweede Kamer is niet bekend.  

 

Zodra er een wetswijziging komt kan dit gevolgen hebben voor de bestaande werkprocessen. Het is 

dan goed om te kunnen terugvallen op het netwerk dat in 2017 en 2018 is opgebouwd. Door ook 

na 2018 periodiek thema- of kennisbijeenkomsten te blijven organiseren ontstaat er een levend 

netwerk dat bij wijziging van de inburgeringswet kennis en ervaring met elkaar kan delen. Om dit 

te realiseren is het nodig om bij de borging ook aandacht te besteden aan de inzet van tijd en mid-

delen om dit soort bijeenkomsten te organiseren.  

 

 

5.6 Conclusies en aanbevelingen 
 

De doelstellingen van het Divosa-project die in dit hoofdstuk zijn beschreven, gelden de volgende 

conclusies en aanbevelingen: 

Integrale benadering – met focus op werk 

Begin 2018 is “Integrale benadering - met focus op werk” als doelstelling toegevoegd aan het 

Divosa-project Screening en Matching. Om die reden zijn er nog geen vastgestelde of voorgestelde 

werkprocessen voor handen. Om tot een gedragen voorstel te komen voor een integrale benade-

ring met focus op werk, is voorgesteld om aan kennisdeling te doen. Hiervoor zal worden samenge-

werkt met partners in de regio die vanuit een andere invalshoek te maken hebben met welzijnsfac-

toren die van invloed kunnen zijn op de kans van slagen in het krijgen en houden van werk. De ge-

dachte is om hierbij in de keten naar werk aandacht te besteden aan: diagnose, plan van aanpak, 

begeleiding en uitstroom (bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk).  

Voorgesteld wordt om een kennisbijeenkomst te houden over integrale benadering.  
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Borging 

Het doel is dat de initiatieven na afloop van het project in de staande structuren van arbeidsmarkt 
in Zuid Limburg hun beslag krijgen. 
Er zal een voorstel tot borging worden gedaan in de tweede helft van 2018, waarbij re-

kening gehouden zal worden met de vergaderfrequentie van het BORA/URA en de Lim-
burgse Regietafel.  

Kennis delen bij wijziging inburgeringswet 

De huidige inburgeringswet heeft niet tot het succes geleid dat was bedoeld. Inmiddels is Divosa 

betrokken bij het kennisplatform dat meedenkt over de wetswijzigingen, waarbij de doelstellingen 

van dit project als onderlegger dienen. Zodra er een wetswijziging komt zal dit gevolgen hebben 

voor de bestaande werkprocessen. Het is dan goed om te kunnen terugvallen op het netwerk en de 

kennisdeling die inmiddels is opgebouwd. Door voor een levend netwerk in de regio te zorgen kun-

nen bij wijziging van de inburgeringswet kennis en ervaring met elkaar worden gedeeld.  

Het advies is om ook ná 2018 kennisbijeenkomsten te organiseren om een levend net-

werk te ondersteunen. Er zal bij de borging wel aandacht moeten zijn voor de inzet van 

tijd en middelen om dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren na afloop van het 

project. 

 

 

5.7 Actiepunten 2018 
 
1. Kennisbijeenkomst organiseren over Integrale benadering.  

2. Een voorstel maken om met kennisbijeenkomsten het netwerk levend te houden, met daarin 

aandacht voor de inzet van tijd en middelen voor de organisatie hiervan na afloop van het 

Divosa-project. 

3. Een borgingsvoorstel maken voor het BORA/URA en de Limburgse Regietafel Vluchtelingen.   

 
 

 

6. Actieplan 2018 Statushouders Zuid Limburg 
 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 is per fase of doelstelling beschreven wat de benodigde actiepunten 

zijn op dat onderwerp. In dit hoofdstuk worden alle actiepunten samengebracht tot één regionaal 

actieplan 2018 voor arbeidsmarktregio Zuid Limburg. De actiepunten uit de eerdere hoofdstukken 

zijn daarbij geclusterd tot een logisch geheel.  
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Actiepunt   

 

Gewenst Resultaat  Opleverdatum 

(Verantwoording per kwartaal)  

Wie / Rol Regiocoördinator 

 

Jaarlijkse update over 

arbeidsmarkt naar COA 

Kansrijke koppeling van statushouders obv oplei-

ding en ervaring. Borging in Regionaal Overleg 

Statushouders naar Arbeid (ROSA). 

Jaarlijks 31 december gereed ROSA 

rol regiocoördinator: in gang 

zetten en bewaken uitvoering.  

Kansrijke koppeling COA 

evalueren 

Met het ROSA evalueren of kansrijke koppeling 

vanuit het COA merkbaar is. Resultaten met COA 

bespreken en waar mogelijk in overleg bijstellen.  

31/1/19 evaluatie gereed 

28/2/19 bespreken met COA 

gereed. 

ROSA 

Regiocoördinator: evaluatie en 

contact COA initiëren 

Regionaal Overleg  

Statushouders naar  

Arbeid (ROSA) in gang 

zetten en faciliteren.  

Is gericht op het wegnemen van belemmeringen 

voor statushouders zodat dit waar mogelijk een 

plek krijgt in het convenant (werving, voorportaal, 

beroepsopleiding, parallel aan inburgering? en 

voorkomen van uitval, ‘verleiden’ werkgevers).  

Aanpak per sector. Als alle sectoren een conve-

nant hebben volgen andere sectoren of nazorg, 

dan wel opheffing van het overleg.   

Aanpak per sector.  

1/7/18: convenant Medische 

logistiek operationeel 

1/8/18: VDL-taaltraject opera-

tioneel 

daarna in overleg met project-

leiders arbeidsmarktsector vol-

gende sectoren.  

beleidsmedewerkers centrum-

gemeenten,  

ROC taal/inburgering,  

projectleider arbeidsmarkt-

sector.  

Regiocoördinator: in gang zet-

ten en faciliteren (voorzitter)  

 

 

Uitstroommonitor  

Statushouders  

ontwikkelen 

A. Inbreng aan landelijke ontwikkeling van een 

CBS-monitor.  

B. Ontwikkelen van een query-handboek met ver-

gelijkbare parameters als de CBS-monitor.  

C. Ondersteuning van Pilotgemeente die de query 

ontwikkelt.  

D. Trainees van Richting Zuid doen deskresearch 

en ondersteunen in de uitrol naar andere gemeen-

ten in Limburg die willen meedoen.  

Monitor benutten voor intergemeentelijke kennis-

deling (best practice) en PR/communicatie.  

1/5/18 model monitor gereed 

1/6/18 model query gereed 

1/9/18 start uitrol bij andere 

gemeenten 

1/12/18 doel: 80% van de ge-

meenten doet mee aan de mo-

nitor 

 

Regiocoördinator: aanjagen, 

ontwikkelen met pilotge-

meente, inhoudelijke advise-

ring trainees.  

Businesscase en ‘uitrol’ naar 

andere gemeenten: Trainees 

Richting Zuid.  

 

Kennismaking / samen-

werking zoeken met 

werkgroep Onderwijs-

lijn van project VIVA! 

Doorlopende leerlijn (VIVA!) en samenwerking in 

ROSA tbv doorlopende lijn onderwijs-werk in Con-

venant per arbeidsmarktsector.   

Kennismaking: 1/10/18.  

Nadere samenwerking met 

VIVA! afhankelijk van wensen 

VIVA!  

VIVA! werkgroep onderwijs-

lijn en Regiocoördinator.  

Rol: indien gewenst rol vervul-

len (faciliteren, linking-pin). 

Kennisdeling organise-

ren 

Kennisbijeenkomst organiseren voor gemeenten 

en samenwerkingspartners. Uitnodiging volgt via 

de maandelijkse nieuwsbrief. Waar mogelijk volgt 

persbericht. Onderwerpen: 

1. Integrale benadering (focus op werk) 

2. Kennisbijeenkomst Eritrea 

3. Presentatie Regioplan aan geïnteresseerden 

4. Uitstroommonitor: do’s en don’ts 

5. Warme overdracht COA/gemeente met TVS 

6. Gemeente neemt regie – hoe dan? 

7. Versnellen van de keten – hoe dan? 

8. Resultaten 2018 – monitor en borging.  

Maart 2018:  

integrale benadering 

 

 

5 April 2018 

22 Mei 2018  

31 Mei 2018 

21 Juni 2018  

September 2018 (volgt)  

9 Oktober 2018  

8 November 2018 

December 2018 (volgt) 

Regiocoördinator: organiseren, 

inhoud/programmering in 

overleg met relevante samen-

werkingspartner. 

Nieuwsbrief Divosa Nagenoeg maandelijks een nieuwsbrief sturen die 

inzicht geeft in de actuele hoogtepunten van het 

project Screening en Matching.  

Maandultimo van alle maan-

den 2018 behalve juli en au-

gustus. En januari 2019 (slot) 

Regiocoördinator maakt en 

verstuurt nieuwsbrief aan net-

werk en beheert mailbestand. 

Borgingsvoorstel maken 

voor levend netwerk 

Zal na afloop van het project Screening en Mat-

ching bij voorkeur indalen in de bestaande over-

leg/organisatiestructuur en gedragen/georgani-

seerd worden door een bredere groep.   

Januari 2019 

 

 

Regiocoördinator: Voorstel  

ROSA: voorstel toetsen 

BORA/URA: besluit 

Borgingsvoorstel maken: 

hoe verder na project 

Screening en Matching?  

Eindverantwoording van het project Screening en 

Matching, voorstel voor indalen in bestaande over-

leg/organisatiestructuur.  

Januari 2019 Regiocoördinator: Voorstel 

maken 
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Bijlage 1: Overlegstructuur Arbeidsmarktregio Zuid Limburg 
 

(versie 13.03.2018) 
 

 
 

 

Overzicht Uitvoeringsoverleg Regionaal Arbeidsmarktbeleid (URA) met werkgroepen:   

zie volgende pagina 
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                                  Werkwijze sub-werkgroep Statushouders: zie volgende pagina 
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Werkwijze Sub-werkgroep: Regionaal Overleg Statushouders – Arbeidsmarkt-lijn (ROSA) 

 

Het ROSA bestaat uit beleidsmedewerkers van de centrumgemeenten, vertegenwoordigers van de 

MBO-colleges en de projectleider van de arbeidsmarktsector die onder handen is aanwezig. De pro-

jectleider van de arbeidsmarktsector onderhoudt nauwe contacten met de werkgevers en dient als 

linking-pin tussen het regionaal overleg arbeidsmarkttoeleiding Statushouders en het WSP van de 

regiegemeente. WSP en Projectleider stemmen samen met gemeente en werkgevers af welk arran-

gement er geboden wordt voor werkgevers om mensen met een afstand van de arbeidsmarkt aan 

te nemen. Het arrangement voor werkgevers kan worden bestuurlijk worden bekrachtigd met een 

convenant. De Divosa-regiocoördinator Statushouders vervult een faciliterende rol. Visueel weerge-

geven is dit als volgt: 
 

 
 

 
  

Toetsen bij ondernemers 
en MBO-onderwijs 
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Nawoord: Divosa-project Screening en Matching  
 
Eind 2015 onderschrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid de policy brief ‘Geen tijd 

te verliezen’. Het Ministerie van SZW richt naar aanleiding hiervan de Taskforce werk en integratie 

van statushouders op. Hieruit ontstaat het project Screening en matching vergunninghouders van 

Divosa (Landelijke organisatie van directies en leidinggevenden van Sociale Diensten).  

 

Sinds 2016 is er in iedere arbeidsmarktregio een coördinator Statushouders van Divosa aan de 

slag. Ze brengen partijen bij elkaar, zorgen voor kennisdeling, stimuleren samenwerking en jagen 

versnelling aan vanuit de aanbevelingen uit de policy brief. De regiocoördinator werkt op detache-

ringsbasis 16 uur per week voor Divosa. 

 

Het project Screening en Matching van Statushouders gaat primair over het versnellen van de ke-

ten van asiel, huisvesting, inburgering en deelname aan de maatschappij via opleiding of werk. Het 

project richt zich op statushouders die inburgeringsplicht hebben: statushouders die tussen de 18 

jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Kortom: de beroepsbevolking onder de Statushouders. 

 

Het Divosa-project vertoont overlap met het initiatief van de burgemeester van Maastricht en de 

bestuurder van Leeuwenborgh-college onder de noemer Versnelde Integratie Van Anderstaligen – 

VIVA!. Voor de arbeidsmarkt-lijn is samenvoeging van de twee projecten gerealiseerd in het Regio-

naal Overleg Statushouders Arbeidsmarkt-lijn (ROSA). Dit actieplan 2018 voor regio Zuid Limburg 

kan dus ook worden beschouwd als de doe-agenda van werkgroep arbeidsmarkt-lijn van VIVA!. 

 

De samenwerking in de regio zal een balans worden tussen tijd nemen voor het creëren van draag-
vlak en actie ondernemen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking in de regio. 
 
Met vriendelijke groet,  

Divosa-regiocoördinator Statushouders Zuid Limburg 

 
Tanja Seldenthuis  

t.seldenthuis@heerlen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Mural uit Heerlen ter ere van het jaar van de Mijnen.  

Foto: Heerlen.Nieuws.nl  

mailto:t.seldenthuis@heerlen.nl
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