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Inleiding 
Eind 2015 publiceerde de WRR een Policy Brief ‘geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van 
asielmigranten’.  
Deze brief gaf heldere aanbevelingen om de zwakke positie van vergunninghouders te verbeteren.  
De “Taskforce werk en integratie van Vluchtelingen”, opgericht door het Rijk en betrokken partijen, is 
vervolgens aan de slag gegaan om acties te ondernemen op verschillende knelpunten en kansen. 
Hieruit is het Divosa project Screening en Matching van Vergunninghouders ontstaan.  
 
Het doel van het project is:  versnelling aan te brengen op de integratie en participatie van 
vergunninghouders,  via werk en/ of scholing. Divosa is gevraagd dit project te leiden en samen met 
partijen verder vorm te geven en heeft hiervoor een structuur van vijfendertig regio-coördinatoren 
ingericht  die gekoppeld zijn  en daarmee aansluiten bij, de structuur van arbeidsmarkregio’s in 
Nederland. 
 
Ook voor de arbeidsmarktregio Midden Limburg is die functie  ingevuld  en via die functie is een 
actieplan in de vorm van de: "regioagenda project screening en matching 2017"  opgesteld en 
uitgevoerd. Het landelijk dekkend netwerk van regio coördinatoren, ondersteund door het Projectbureau 
van Divosa, is een tijdelijke impuls die oorspronkelijk zou lopen tot eind 2017.  Onlangs is  besloten het 
project in 2018 te continueren.  De opgebouwde kennis, ervaringen en werkwijzen moeten aan het eind 
van 2019 geborgd zijn in het reguliere proces.  
 
Van de arbeidsmarktregio  Midden Limburg wordt in dat kader gevraagd haar agenda voor 2018,  mbt 
het project screening en matching van vergunninghouders,  in te vullen en te overleggen. Dit  actieplan 
geeft  invulling  aan dat verzoek en vormt de leidraad en agenda voor de aanpak in Midden Limburg in 
2018.  
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Hoofdstuk 1 De kaders vanuit het landelijke project 
 
 
 
Voor het landelijk project werden  vier hoofd doelen benoemd:  
  
1 Kansrijke koppeling 
Het COA matcht tijdens de kansrijke koppeling de zachte criteria van de vergunninghouder met de 
arbeidsmarktregio.  Hiervoor stellen medewerkers tijdens het huisvestingsgesprek een aantal vragen 
aan de vergunninghouder en maken ze gebruik van gegevens van UWV, SBB en onderwijssites.  
De regio coördinator speelt een rol bij het transparant maken van deze aanpak en het verbinden van de 
partijen.  
 
2 Integratie en participatie vanaf dag 1 
Vanaf het moment dat een vergunninghouder aan een gemeente gekoppeld wordt, is het wenselijk dat 
gemeenten zich medeverantwoordelijk voelen voor de integratie en participatie van de 
vergunninghouder.  
 
In 2018 is het de bedoeling naast de vergunninghouders, ook aandacht te vragen voor de toenemende 
groep na-reizigers. Zij verblijven vaak maximaal 3 dagen in een AZC waarna zij in de gemeente bij de 
referent gehuisvest worden.  
De Regio-coördinator heeft de rol om aandacht te vragen voor deze groep, gemeenten te stimuleren dat 
hierop beleid wordt ontwikkeld zodat direct vanaf het begin dat na-reizigers  bij de referent worden 
geplaatst  er actie wordt opgenomen.  Omdat nog weinig gemeenten hier specifiek beleid op hebben 
gemaakt is de rol vooral gericht op kennis en ervaring ophalen en uitwisselen zodat er meer zicht komt 
op deze groep en de kansen en knelpunten als het gaat om integratie en participatie via scholing en/ of 
werk.  
 
3 Warme overdracht en doorlopende lijn vanuit COA naar gemeenten 
De warme overdracht start met het vullen van een digitaal klantprofiel en deze profielen voor gemeenten 
digitaal te ontsluiten.  Dit proces is in 2017 opgestart en er worden steeds meer klantprofielen gevuld 
door casemanagers bij COA en overdragen aan gemeenten.  
Het blijft echter “work in proces”.  Het gebruik dient verder gestimuleerd te worden vanuit Divosa via de 
regio-coördinator en via COA door inzet van casemanagers met aandachtsgebied Participatie.   
COA dient ervoor te zorgen dat de profielen consequent en volledig gevuld worden en niet alleen 
worden beperkt tot profielen voor nieuwe instroom. Tevens  dat de profielen opgehaald worden, niet 
alleen binnen de afdelingen huisvesting,  maar ook binnen de afdelingen/ uitvoeringsorganisaties actief 
op het gebied van integratie en participatie. Het klantprofiel moet een groeidocument zijn en steeds 
worden aangevuld met gegevens tbv het participatietraject.  
 
4 Integrale trajecten 
In 2017 zijn partijen met elkaar in verbinding gebracht door de regio-coördinatoren om integrale 
trajecten mogelijk te kunnen maken richting scholing en/ of werk. Enerzijds door dienstverlening vanuit 
de diverse partijen in de keten op elkaar af te stemmen (inburgering, onderwijs en werk)  en anderzijds 
door dienstverlening niet meer volgtijdelijk aan te bieden maar vooral parallel.  
Vanuit diverse kansrijke sectoren waaronder bouw, installatietechniek, ICT, land- en tuinbouw, logistiek 
wordt geëxperimenteerd in verschillende regio’s.  Hier en daar worden pilots opgestart. De aanpak is 
echter nog zelden geland in de reguliere dienstverlening.  
2018 Zal nodig zijn om verder te experimenteren met deze integrale trajecten, meer pilots op te starten 
in de verschillende sectoren en alle kennis en ervaringen die hierdoor zijn opgedaan te delen en te 
borgen in de reguliere dienstverlening.  
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De Regio agenda voor de arbeidsmarktregio Midden Limburg  
In 2017 werd een eerste regioagenda in het kader van het project screening en matching van 
statushouders opgesteld,  gericht op de vier hoofddoelen vanuit het landelijke project. 
De regio Midden Limburg  heeft  daarmee de ambitie vastgesteld om een versnelling aan te brengen in 
het participatietraject van vergunninghouders via onderwijs of werk. Uit de gesprekken met de  
vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners zijn  bij de start wensen, kansen en knelpunten 
naar voren gekomen en vertaald in de aanpak.  
 
1.Eenduidigheid in proces en structuur, efficiency winst door samenwerking  
Aansluitend bij bestaande structuren en dienstverlening wilde men  waar mogelijk het proces versnellen 
en versterken  
 
De navolgende resultaten werden bereikt: 

- Het thema screening en matching heeft geleid tot een gezamenlijke agenda van 
aandachtspunten en uitvoering 

- In alle gemeenten is de focus bij de doelgroep inmiddels realiteit. Dit betekent dat er aparte 
plannen van aanpak in uitvoering zijn in Roermond, Weert, Nederweert, Leudal en Echt-
Susteren),  dan wel op het punt staan te worden vastgesteld en uitgevoerd (Maasgouw, 
Roerdalen). 

- De aanpak is steeds meer thema van uitwisseling en leren van elkaar in beleidsoverleg. 
- Er is inzet op de ontwikkeling van gezamenlijke toeleiding- en voorschakel trajecten 

(Kansenverkenner, het servicepunt leren en werken , projecten bij en ism Westrom, Werk. kom, 
WSP, Gilde en Citaverde) 

  
2. Warme overdracht tussen COA en gemeenten  
In het AZC werd door het COA al gewerkt aan de eerste stappen richting participatie in de  
Nederlandse samenleving via het  traject van voorinburgering,  bestaande uit taallessen, kennis van de 
Nederlandse maatschappij (KNM) en  oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). Daarnaast 
was er per vergunninghouder 10 uur per week individuele begeleiding beschikbaar. Vergunninghouders 
zijn niet verplicht deel te nemen, maar worden daartoe wel gestimuleerd.  
 
Vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en zij kunnen tijdens de  
verblijfsperiode in het AZC een inburgeringscontract aangaan met een taalaanbieder en ze worden hier 
vanuit COA toe gestimuleerd (niet wachten maar starten).  
 
Ook is het mogelijk al te starten met een (beroeps)opleiding  en is vanuit de   AZC’ s  ingezet op 
vrijwilligerswerk door vergunninghouders.  
 
Het werd wenselijk geacht dat de gemeenten al eerder zicht krijgen op  de kansen en belemmeringen  
van de vergunninghouders en met de vergunninghouder samen regie krijgen op alle aspecten in  
het participatie traject.  
 
De navolgende resultaten werden bereikt: 

- Met het COA zijn procesafspraken gemaakt over uitbreiding, inhoud en deling van het digitaal 
klantprofiel en de warme overdacht 

- Er heeft eerste informatieoverdracht plaats gehad vanuit COA naar gemeenten mbt de 
werkzaamheden en aanpak  via themabijeenkomsten  

- Er is 1 regionaal screeningsinstrument  aangeschaft  en de invoering is voorbereid  tbv een 
totale en snelle indicatie mbt de mogelijkheden voor participatie (PPS-V NOA) 

- Alle vergunninghouders  van 18-65 jaar,  gekoppeld aan de regio Midden Limburg,   zullen, na 
koppeling aan de gemeente, in het AZC gescreend  worden  dmv deze  test (NOA).  
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- Aansluitend aan screening wordt een persoonlijk Plan van aanpak opgesteld in samenspraak 
met de statushouder  en actoren binnen het te plannen traject.  

- Het project kansenverkenner is hiertoe ontwikkeld en per 1 maart  2018 is de functie inmiddels 
daadwerkelijk ingevuld.  De kansenverkenner  brengt in de AZC’ s  de  kansen en 
mogelijkheden van de vergunninghouders, die gekoppeld zijn aan de gemeenten in de 
arbeidsmarktregio Midden Limburg,  in beeld. De beschikbare gegevens vanuit het COA  
worden “warm “overgedragen, en gekoppeld aan gegevens die voor de verdere 
trajectbegeleiding en participatie van belang zijn (afstemming met de gemeenten). In de loop 
van 2018 zal de profilering worden verbeterd door het daadwerkelijk  inrichten van het afnemen 
van een NOA assessment,  waarmee informatie over de vergunninghouder die van belang is 
voor het  participatietraject objectief en  eenduidig beschikbaar komt. Op basis van de 
rapportage uit de test wordt de trajectbegeleiding in samenspraak met de gemeente van 
koppeling pro actief opgenomen.   Tevens komt er managementinformatie mbt de vluchtelingen 
in de regio beschikbaar op basis waarvan beleids- en project ontwikkeling op maat mogelijk 
wordt.  

 
 
3. Inrichten van Duale trajecten (i.p.v. eerst focus op inburgering en daarna voorschakeltraject 
richting werk).  
De praktijk  was nog vaak, dat eerst de focus ligt op de inburgering, voordat er (een  
voorschakeltraject richting) werk in beeld komt. Voor een deel is dat verklaarbaar, want een  
minimale basis in het Nederlands is ook nodig om mee te kunnen doen. Taalstages op de  
werkvloer kunnen echter leiden tot een versnelling in het leren van de taal. Bovendien draagt het  
bij aan de motivatie en krijgen vergunninghouders een betere oriëntatie op wat een beroep  
inhoudt.  
 
De navolgende resultaten werden bereikt: 

- Er is ingezet op het in beeld brengen van het netwerk van Internationale Schakelklassen (ISK) 
in het voortgezet onderwijs, inburgeringsaanbieders, mbo, aoc en andere toeleidings- en 
schakeltrajecten binnen de regio,  om zo te komen tot  effectieve, doorlopende leer- of  
participatieroutes.  

- Trajecten zijn meer op elkaar afgestemd op basis van het totaalbeeld van het aanbod 
- Sectorale scholing is opgenomen  tbv  het uiteindelijk succesvol plaatsen van  

statushouders op de arbeidsmarkt.  
 
4.Van elkaar leren, informatie-uitwisseling  
Binnen de regio is er behoefte aan onderlinge informatie-uitwisseling over hoe de afzonderlijke  
gemeenten de vergunninghouders ondersteuning bieden. En daarnaast is er behoefte aan  informatie 
delen over  goede voorbeelden uit andere regio’s.  
 
De navolgende resultaten werden bereikt:  

- De landelijke structuur van regiocoördinatoren en de daaraan gekoppelde backoffice van 
Divosa, ministerie en andere relevante partners, is gebruikt voor het invullen van  die 
kennisuitwisseling.  Nieuwsbrieven zijn verspreid en in het bestaande beleidsoverleg van de 
regio heeft informatie uitwisseling plaats gevonden. Goede voorbeelden zijn gedeeld. 
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5.Samenwerking  
Behalve ervaringen uitwisselen, werd  samenwerking in de regio gezien als belangrijke  mogelijkheid 
voor het inrichten van maatwerk. Gezamenlijk is er immers een groter volume aan vergunninghouders. 
Waardoor er  meer mogelijkheden beschikbaar kunnen komen  (op het juiste (taal)niveau, in een 
bepaalde branche) in de vorm van groepstrajecten i.p.v. dure individuele trajecten. Dit sluit ook aan bij 
het initiatief Service punt Leren en Werken  Midden Limburg.  
 
Tevens  werd samenwerking  gezien als factor voor  effectievere ondersteuning  zoals een  
gezamenlijke informatievoorziening in het AZC vanuit de gemeenten voor vergunninghouders 
gekoppeld aan Midden Limburg, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de participatiewet. 
 
De navolgende resultaten zijn bereikt: 

- Beroepsopleidingen schakelen mbt het niveau van leerlingen en de passende ondersteuning 
evenals het aanpakken van specifieke problemen (Zomerschool) 

- Gezamenlijke ontwikkeling van trajecten als zorgmensen, bouwmensen, groenmensen.  
- Gezamenlijke inrichting en inzet van producten als Talent in bedrijf (schoonmaak, logistiek, 

bouwmensen, groenmensen, zorgmensen en detailhandel); het WSP . 
- Afstemming over  en samenwerking bij de aanpak en inrichting van de lokale aanpak 

(werkwijze Werk. Kom en inrichting uitvoering MER gemeenten);  
 
 
 



6  
 

 
Arbeidsmarkt regio Midden Limburg 
 
Actieplan  
Divosa Project Screening en Matching Vergunninghouders 2018 versie  18 juli  2018 
 
 

 
 
De regioagenda voor 2018 
Voor het opstellen van de regioagenda 2018 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 
verschillende ketenpartners. De resultaten van de inzet in 2017 is  betrokken bij de plannen voor de 
doorontwikkeling in 2018.  
 
De Regionale ambitie blijft:  
Aansluitend bij de regionale visie ‘Werken naar vermogen in Midden-Limburg: Elk Talent aan Zet’,   
willen we bereiken  dat alle vergunninghouders van 18 tot 65 jaar, vanaf het moment van koppeling  
aan een van de gemeenten in onze arbeidsmarktregio (op grond van de huisvestingstaakstelling),  
gaan participeren naar vermogen.  
 
Voor vergunninghouders die het op eigen kracht (nog) niet lukt, zetten gemeenten ondersteuning in, die  
gericht is op het maximaal gebruiken  van potenties, talenten en competenties,  om (naar vermogen) te 
werken en participeren.  
 
De opdracht in deze regioagenda blijft gericht op een versnelling van het traject van participatie via  
onderwijs of werk,  vanaf het moment dat de vergunninghouder wordt gekoppeld aan de gemeente.  
Specifiek wordt daarmee bedoeld actie in de periode waarin de vergunninghouder gekoppeld is aan de  
gemeente, maar nog verblijft in het AZC. Het gaat erom dat de vergunninghouder tijdens het verblijf in  
het AZC de tijd zinvol kan besteden: de zogenaamde ‘Participatie vanaf dag 1’. Daarbij  wordt de 
doorlopende lijn na huisvesting in de gemeente vervolgd en kunnen de opgedane kennis, de 
ontwikkelde trajecten en werkprocessen ook benut worden voor de periode na huisvesting in de 
gemeente: de warme overdracht..  
 
 De basisdoelen uit 2017 blijven daarmee ook in 2018 onverminderd van kracht: 
  
Eenduidigheid in proces en structuur, efficiencywinst  door samenwerking  
Concreet in 2018: 
-Aansluiting bij de bestaande structuren en dienstverlening  en deze, waar mogelijk ,versterken 
- Gezamenlijk opstellen en monitoren van de regioagenda 2018 
-Agendering van voortgangs- en afstemmingsoverleg via de overlegstructuur van  de arbeidsmarkt regio  
-Relevante informatie uitwisselen via themabijeenkomsten  en maandelijkse nieuwsbrieven aan alle 
netwerkpartners Kennisdeling via de arbeidsmarktstructuur 
 
Met als doel : 
- Een beter beeld van de regionale doelgroep o.b.v. analyse / efficiencywinst door creëren van volume 
tbv voorschakel trajecten  
-Duidelijke structuur (1 aanspreekpunt, verbindingsofficier tussen gemeenten en COA)  
-Gezamenlijke  en effectieve Werkgevers benadering  
 
Warme overdracht tussen COA en gemeenten  
Concreet in 2018: 
- Het vanuit alle partijen actief stimuleren en uitdragen  dat  vergunninghouders het participatietraject 
direct actief oppakken . 
-Continuering en uitbouwen van het project Kansenverkenner, de regionale klantmanager die namens 
de regio in de AZC’ s de screening en waar mogelijk matching uitvoert en zorgdraagt voor de warme 
overdracht van COA naar gemeenten  
-Regionaal één screeningsinstrument in de vorm van  het NOA assessment (PPS-V) en het direct op 
basis daarvan inzetten van trajecten en  activiteiten, 
-Delen van de managementinformatie uit NOA en het ontwikkelen van beleid op basis daarvan  
-Gezamenlijke regie op alle aspecten in het participatie traject.  (vergunninghouder, kansenverkenner, 
COA ( participatie) en  gemeenten (klantmanagers). 
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-Bij huisvesting in 1 van de regio gemeenten  wordt via een overdracht gesprek zowel als door 
overdracht van het plan van aanpak en het assessment,  alle informatie mbt de vergunninghouder over 
gedragen aan de gemeente van huisvesting 
 
Met als doel:  
-Doorlooptijd toeleiding naar participatie wordt korter, mensen kunnen eerder aan de slag en zijn beter 
gemotiveerd omdat er perspectief geboden wordt  
-Regie op het volledige participatietraject (taal, participatie en maatschappelijke participatie): ‘1  
vergunninghouder 1 plan’  
 
 
Duale trajecten  
Concreet in 2018:  
-Verder in beeld brengen van de vraag van werkgevers en het aanbod van opleidingsinstituten en 
ondersteuners versus de potenties van de doelgroep 
-Ontwikkelen van een ondersteunende aanpak en voorzieningen op basis van deze informatie (duale 
trajecten met reguliere werkgevers)  
-Ophalen van taal/werkstages, leerwerkplekken en banen voor de doelgroep 
 
Met als doel: 
-Meer werk en werk ervaringsplekken beschikbaar krijgen  
-Meer statushouders sneller aan het werk 
 
Van elkaar leren, informatie-uitwisseling  
Concreet in 2018:  
-Informatie-uitwisseling over de aanpak en resultaten  van de aanpak  van de afzonderlijke gemeenten 
(zoals: Mens ontwikkelbedrijf Leudal, aanpak Eritrese jongeren Roermond, pilot Echt-Susteren, Werk 
.com Weert, aan de slag van Pharos)  
-Informatie deling  over goede voorbeelden uit andere regio’s,  mede via de landelijke structuur van 
regiocoördinatoren en de  daaraan gekoppelde back office van Divosa, ministerie en andere relevante 
partners  
-Verspreiding van een maandelijkse digitale Nieuwsbrief  
-Linken aan de Web site van Divosa 
-Organisatie van themabijeenkomsten:  
 In 2018 in elk geval mbt de doorgaande lijn van ondersteuning (voor beleid en klantmanagers), en  
 interculturele communicatie zowel voor dienstverleners als voor werkgevers  
- Agendering van het projectplan en de voortgangsbespreking in de regionale beleidsgroep en 
projectgroep 
 
Met als doel: 
-Verbetering van aanpak en resultaat mbt het thema screening en matching van statushouders 
 
 Samenwerking  
Concreet in 2018: Samen oppakken van de navolgende thema’s:   
Verbetering inzet inburgering: en daarmee tevens voorsorteren op de inrichting van inburgering  op 
basis van de nieuwe Inburgeringswet  
 
 
-De regio coördinator zal worden ingezet om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
inburgeringstrajecten te intensiveren (meer uren in kortere tijd) en qua kwaliteit te verbeteren. 
Aandachtspunten daarbij zijn:  
-Het bespreekbaar maken van gewenste verbetering met de inburgeringsaanbieders in de regio 
-Meer flexibiliteit in het aanbod inburgering (dagdelen) in combinatie met duale trajecten 
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-Efficiëntere facturatie van inburgeringsaanbieders: Het maximaal (4 dagdelen per week) declareren bij 
DUO waardoor  de inburgeringstrajecten over een lange periode worden uitgesmeerd. 
Door hiervoor aandacht te vragen  via Divosa, te bezien of voorfinancieren door gemeenten een optie is 
in het belang van een intensiever inburgeringstraject. 
-Uitwisseling van info vanuit gemeenten die dat al doen  
-Bezien hoe werk en profielen kunnen worden betrokken bij de inrichting van de inburgering (vaktaal) 
dan wel een meer duale inburgering (traject Bouwmensen dat één geheel met BBL wordt, evenals 
Groen werkt)  
-Het organiseren van mogelijkheden via provinciale -of rijks financiering (analoog aan RIF gelden 
aanvrage Talent in bedrijf) 
-Het gezamenlijk goed organiseren van de informatie uitwisseling op persoonsniveau (VOG Oké). 
 
 
 Afstemming van de diverse informatietrajecten voor statushouders  naar thema en prioritering 
(Voorinburgering, ONA, ONM, Maatschappelijke begeleiding, Participatie verklaringstrajecten, 
inburgering) 
 
Ontwikkelen van taal ondersteuning op maat inclusief de inzet van Tolkdiensten   
 
Ontwikkelen van beleid op na reizigers 
 
Verder  experimenteren met de ontwikkeling en inrichting van duale trajecten  
 
Kansenverkenner borgen mede in relatie tot de nieuwe inburgeringswet  
 
Invoeren en gebruiken van de NOA test 
 
 
 


