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Inleiding 

Aanleiding van het project 

De opgave waar gemeenten voor staan, is hoe we zorgdragen voor een goede integratie van 
nieuwkomers. Integratie gaat over meer dan werk alleen. Het gaat over de kern waar gemeenten 
voor staan: mensen in staat stellen een actieve rol te vervullen in de samenleving. Taalonderwijs, 
zorg, huisvesting, (vrijwilligers)werk en - voor zolang dat nodig is - een uitkering. 
De WRR concludeert in een onderzoek naar de integratie van vergunninghouders, dat er veel tijd 

verloren gaat in het integratieproces. Dit komt door de volgtijdelijke inrichting van het 

integratietraject (eerst inburgeren en daarna integreren) en het ontbreken van een link tussen 

inburgering en integratie (bijvoorbeeld in de vorm van duale trajecten leren en werken). En dat 

slechts één op de drie personen een (gedeeltelijke) betaalde baan heeft en velen langdurig en 

blijvend afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Als gemeenten dezelfde integratiestrategie  

blijven hanteren, zal deze voorziening onder druk komen te staan.  

Divosa heeft als lid van de Taskforce Werk en integratie vluchtelingen het project Screening en 
matching vergunninghouders opgezet. Divosa doet dat samen met COA, VNG en ministeries van 
SZW, VenJ en OCW. In de arbeidsmarktregio’s zijn circa 35 regiocoördinatoren aangesteld die de 
schakel vormen van COA naar gemeenten en bestaande structuren zoals de 
werkgeversservicepunten (WSP) en leer-werkloketten. De regiocoördinatoren gaan zorgen voor een 
doorlopend traject,  met een sluitende aanpak met een actief regionaal en lokaal netwerk, voor 
vergunninghouders dat start op het AZC en eindigt met integratie en participatie in de gemeente en 
Nederlandse samenleving. De regiocoördinatoren hebben een onafhankelijke rol in de regio, en zijn 
goed ingebed in gemeentelijke structuren.   

Het project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017. 

Projectdoelen  

1. Kansrijke koppeling 
Doel is vergunninghouders te koppelen aan de regio met de beste kans op werk of opleiding. 
In de praktijk blijkt de inbreng van gemeenten hierbij klein, vooral het COA is hierin aan zet. 

2. Waardevolle wachttijd 
Het accent ligt vooral op het tweede doel: de tijd dat vergunninghouders in een AZC op 
huisvesting wachten zinvol te benutten voor integratietrajecten en een doorlopende lijn te 
ontwikkelen en te realiseren.  De regiocoördinatoren gaan dit samen met COA en andere 
ketenpartners aanpakken. 

3. Met als resultaat een met de succesvolle integratie en participatie van vergunninghouders 
in de Nederlandse samenleving en daarmee direct te starten na de koppeling in het AZC . 

Rol regio coördinator  

De regio coördinator activeert en stimuleert gemeenten om direct aan de slag te gaan met 
vergunninghouders die in een AZC wonen. De regio coördinator brengt het bestaande netwerk in 
kaart en bij elkaar brengt zodat alle partners van elkaar weten wat zij doen en (gaan) samenwerken. 
Zoals het opbouwen van een netwerk van ondernemers om werk en stage voor vergunninghouders 
te zoeken, aansluitend bij de werkgeversservicepunten en regionale werkbedrijven. En daarnaast een 
netwerk opbouwen met onderwijsinstellingen en met partijen die de vergunninghouders 
ondersteunen.  
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Screening en koppeling  

Screening tijdens het huisvestingsgesprek door het COA 

Het doel van die screening tijdens het huisvestingsgesprek is dat vergunninghouders gekoppeld 
worden aan de juiste regio. Het beeld van de regionale arbeidsmarkt dat daarbij gebruikt wordt is 
gebaseerd op informatie van UWV en kansopwerk.nl. Volgens een vast format wordt de vluchteling 
bevraagd over opleiding, kwalificaties en werkverleden. 

De uitkomsten van de arbeidsmarktscreening en andere harde criteria leiden tot een 
plaatsingsadvies voor een bepaalde regio. Heeft iemand ergens familie in de eerste graad? Moet 
iemand vanwege een aandoening in de buurt van een academisch ziekenhuis wonen? Deze factoren 
zijn belangrijker dan zachte criteria als een sociaal netwerk of opleiding en werkervaring. Uit de pilot 
van het project in Doetinchem blijkt dat in 75 procent van de gevallen de adviezen op basis van deze 
zachte criteria opgevolgd worden. De kansrijke koppeling wordt nu verder uitgerold en moet begin 
2017 in het hele land zijn.  

In het AZC wordt daarna de informatie uit de screening verder verdiept. Vergunninghouders wachten 

daarna in een AZC tot hun gemeente huisvesting voor ze heeft. Dat kan wel 14 maanden duren. 

In het AZC volgen de vergunninghouders, vrijwillig, een voorinburgeringsprogramma; dat bestaat uit 
oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, taallessen en activering. Als een vergunninghouder al 
werk heeft gevonden dan gaat dat voor. Daarnaast krijgen de vergunninghouders individuele 
begeleiding van casemanagers bij het COA die meer informatie verzamelen voor een beter beeld.  

Knelpunt is dat casemanagers het frustrerend vinden dat er niets met hun informatie gebeurt. 
Gemeenten hebben weer te weinig informatie over hun vergunninghouders. Ze kunnen nu de 
wachttijd gaan benutten voor een warme overdracht en voor een start van integratie- en 
participatietrajecten. Uit recent onderzoek is gebleken dat een snelle start naast persoonlijk contact 
kritische succesfactoren zijn. 

Gemeenten krijgen binnenkort ook toegang tot een deel van de informatie in het 
taakstellingsvolgsysteem (TVS). En er is een blauwe informatiemap die de vergunninghouder zelf 
meeneemt, wat problemen met de privacy omzeilt. Niet alle gemeenten kennen de map, noch kent 
iedere vluchteling het belang van de map. En er zijn voorbeelden van vergunninghouders die de 
overheid wantrouwen en een lege map meenemen. 

Koppeling aan een gemeente 

Vergunninghouders worden niet altijd in een AZC in de regio van de gekoppelde gemeente geplaatst. 
Elk AZC heeft dus te maken met verschillende gemeentes en elke gemeente met verschillende AZC’s. 

De regievoerders van het COA koppelen vergunninghouders aan een gemeente binnen een regio. Zij 
zijn het aanspreekpunt voor gemeenten. Aan de kant van de gemeenten gaan de regiocoördinatoren 
de contacten en taakverdeling met het COA stroomlijnen, zodat AZC’s niet overspoeld worden door 
individuele gemeenten. Per regio gaan ze afspraken maken over de aanpak: worden 
vergunninghouders uitgenodigd voor een kennismaking? Of gaat een gemeente naar het AZC?  

 

http://www.kansopwerk.nl/
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Belang van arbeidsparticipatie 

Uit een recent verschenen rapport van de SER (december 2016) blijkt dat arbeidsparticipatie, met 
name in de vorm van betaald werk, kan worden gezien als een belangrijke indicator van een 
geslaagde integratie. Hiermee wordt door de vergunninghouder economische zelfstandigheid 
gerealiseerd. Via deelname arbeidsparticipatie wordt bovendien het beroep op sociale voorzieningen 
beperkt. De weg naar werk verloopt voor veel vergunninghouders via andere vormen van 
maatschappelijke participatie zoals vrijwilligerswerk, stages en/of onderwijs. Het 
arbeidsmarktperspectief wordt door verschillende achtergrondkenmerken bepaald, zoals het 
opleidingsniveau, de kennis van de Nederlandse taal, het arbeidsverleden van de vluchteling, als ook 
de mentale en fysieke gezondheid. Lange tijd nietsdoen is funest voor de gezondheid van 
vluchtelingen. 

Hiermee wordt het belang van een snelle en adequate aanpak bevestigd. 

Arbeidsmarktregio Noord Holland Noord (RPANHN) 

Missie  
RPAnhn werkt aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte, inclusieve arbeidsmarkt in de regio Noord-
Holland Noord waarin iedereen die kan werken, werkt. Want werk zorgt voor economische 
zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, 
regionale economie. 
Doelstelling  

Het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden ten behoeve van een optimale aansluiting 

tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.   

 

Een goed functionerende arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak door werkgevers, 

werknemers, overheid en onderwijs, waarbij de kennis, faciliteiten en inzet van diverse organisaties 

onontbeerlijk zijn. Een gecoördineerde samenwerking tussen de partijen is daarvoor essentieel.  

 

Samenwerkende partijen 

De 18 gemeenten in de regio, UWV, VNO-NCW, MKB, FNV, CNV, VCP, diverse grote 

onderwijsorganisaties en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. 

De partners in het RPANHN hebben vergaande ambities om genoemde uitdagingen gezamenlijk aan 

te pakken en om met elkaar verder te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt in NoordHolland 

Noord.  Partijen hebben afgesproken om de thema’s Van werk naar werk, Van school naar werk en 

Van uitkering naar werk door te ontwikkelen naar een regionale arbeidsmarktagenda.  Dat houdt in 

dat er gebruik gemaakt wordt van de onder het programma Inclusieve Arbeidsmarkt ontwikkelde 

initiatieven.   

 

Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten op de huidige infrastructuur van de regio. Dat 

houdt in dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande overleg- en infrastructuren op het gebied van 

economie, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarkt. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van 

regionale en sectorale afspraken tussen werkgevers, werknemers, overheids- en 

onderwijsorganisaties.  
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Regionale arbeidsmarktagenda voor 2015 tot en met 2018:  

1. Van werk naar werk: sectorale en intersectorale mobiliteit van werknemers   

2. Van school naar werk: een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een 

duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren   
3. Van uitkering naar werk: een adequate dienstverlening vanuit de publieke organisaties 

aan werkgevers en het realiseren van de doelstellingen van het regionaal Werkbedrijf  

 

 

Subregio’s 

De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, bestaat uit 18 gemeenten die verdeeld zijn in drie  

subregio’ s regio Alkmaar (Noord-Kennemerland), Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  

 

Betekenis RPANHN project screening en matching vergunninghouders 

Voor dit het slagen van dit project zijn de samenwerkingspartners onontbeerlijk. De eerder 

genoemde doelen van het project, die moeten leiden tot een succesvolle integratie in de 

Nederlandse samenleving,  passen binnen de regionale samenwerkingsagenda. Met name de 

onderwerpen Van school naar werk en Van uitkering naar werk zijn van toepassing op deze 

doelgroep. 

In het project screening en matching vergunninghouders wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de bestaande infra- en overlegstructuur. 

 

 

 

 

Samenwerking en 
verbinding 
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Feiten en cijfers 

COA 

Op diverse plekken in de  regio worden vluchtelingen opgevangen. Onderstaand de 
opvanglocaties 

Den Helder:  

 Doggershoek, 595 asielzoekers 

 Gezinslocatie, 372 uitgeprocedeerde asielzoekers 
Alkmaar:  

 Picassolaan 9, maximaal 440 asielzoekers; per januari 2017: 400; sluit op 1 oktober 2017 

 Robonsbosweg, maximaal 510 asielzoekers (uiterlijk 3 jaar); per januari 2017: 400 
Bergen aan Zee:  

 Hotel De Dennen, maximaal 100 asielzoekers: wordt in 2017 afgebouwd; is inmiddels 
gesloten. 

Heerhugowaard:  

 Westlinge, maximaal 600 asielzoekers  
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Taakstelling huisvesting 

gemeente Tweede halfjaar 2016 Eerste halfjaar 2017 Tweede halfjaar 2017 

Alkmaar 145 82 63 

Bergen   41 23 18 

Castricum   47 27 20 

Den Helder   77 43 33 

Drechterland   27 15 12 

Enkhuizen   25 14 11 

Heerhugowaard   73 41 32 

Heiloo   31 18 14 

Hollands Kroon   65 36 28 

Hoorn   98 55 42 

Koggenland   31 17 13 

Langedijk   37 21 16 

Medemblik   59 34 26 

Opmeer   16 9   7 

Schagen   63 35 27 

Stedebroec   30 17 13 

Texel   19 11   8 

Uitgeest   18 11   8 

    

Totaal  902 509 391 

 

Schets van de regionale arbeidsmarkt 

Algemeen 

Een belangrijk aandachtspunt, dat zou ook in het oriëntatie- en begeleidingstraject naar de 

arbeidsmarkt een rol moeten krijgen, is dat het instroomniveau naar werk veelal lager is dan het 

niveau waarop gewerkt is in het land van herkomst. Als voorbeeld:  een verpleegkundige zal eerst als 

verzorgende leer- en werkervaring moeten opdoen en een advocaat of rechter als juridisch adviseur. 

Het is belangrijk dat de vergunninghouder zijn eigen netwerk leert te gebruiken. De ervaring leert dat 

hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt is – hoe belangrijker en dus effectiever is om het eigen 

netwerk in te schakelen. 

Daarnaast is ervaring opdoen bij vrijwilligerswerk (leren van taal, gewoonten en gebruiken op de 

werkvloer, arbeidsritme opdoen, netwerk opbouwen, activering) belangrijk. 

WO - HBO niveau 

Het aanbod van functies op WO en HBO niveau in de regio is relatief laag. Werkzoekenden op dat 

niveau hebben de meeste kans in de regio Amsterdam. 

MBO niveau 

In de zorg is er vraag op MBO-4 niveau en hoger door zowel de vergrijzing in de sector als in de 

bevolkingsopbouw. Op dit niveau is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. 

Dit is wat minder van belang op de lagere MBO-functies in de zorg, beheersing van het Nederlands 

op basisniveau lijkt voldoende.  
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Er is grote behoefte aan vaklieden in de techniek, zoals de installatietechniek, bouw. Voorwaarde is 

wel dat men over vaardigheden moet beschikken en vakbekwaam moet zijn.  

Dit betekent dat er mogelijkheden voor (aanvullende) opleidingen toegankelijk moeten zijn. 

(leerwerkbanen) 

In de bedrijfseconomische-administratieve sector zijn de kansen op werk niet zo groot. MBO functies 

in deze sector staan onder druk. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, overheid etc. 

laaggeschoold 

Er is relatief veel seizoenswerk in de horeca en landbouw beschikbaar. Deze sectoren geven geen 

baanzekerheid, maar wel de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Werkgevers in deze sector 

zijn gewend om met anderstaligen te werken. 

In de (detail)handel is relatief veel vraag. Dit is echter veel vervangingsvraag. Als voorbeeld een 15-

jarige vakkenvuller wordt na 2 jaar vervangen door een nieuwe vakkenvuller van 15 jaar. 

De lage basisfuncties, zoals schoonmaker, zoals schoonmaakwerk zullen blijven bestaan. Daar zal dus 

vraag naar personeel blijven. 

Zie de bijlage factsheet arbeidsmarkt Noord Holland Noord. 

Vergunninghouders met uitkering 

Uit onderzoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Algemene 

Rekenkamer is gebleken dat  ruim 70 % van de vergunninghouders na 5 jaar blijvend afhankelijk is 

van een bijstandsuitkering. 

Hoe gaan gemeenten nu om met de waardevolle wachttijd 

Alkmaar 

Project Aan de Slag: bewoners AZC worden ingezet (vrijwillig) op vrijwilligerswerk. 

De andere 17 gemeenten hebben in de wachttijd in het AZC geen contact met de gekoppelde 

vergunninghouders. 

Knelpunten  

COA - gemeente 

 vergunninghouders zitten verspreid in het hele land, geen contact met de gemeente waar 

geplaatst wordt 

 gemeenten hebben geen zicht op wat er in de AZC ’s gebeurt 

 dus geen zicht op de activiteiten en resultaten 

 nauwelijks contact tussen casemanager COA en klantmanager gemeente/Sociale Dienst, dus 

ook  

 geen (warme) overdracht 

 AMV ‘ers die eigen huisvesting hebben, gaan weer terug naar AZC bij gezinshereniging als er 

geen groter huis beschikbaar is. Dit belemmert de schoolgang en de integratie. 
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Inburgering 

 Geen regie op inburgering; is eigen verantwoordelijkheid vergunninghouder 

 Vergunninghouders die inburgering niet halen: (33 % na 3 jaar is geslaagd1) 

o Belemmert integratie  

o Schulden 

Vergunninghouders 

 Deelname aan Voorinburgering is vrijwillig, dit betekent dat sommigen niet meedoen omdat 

het niet verplicht is. Uit onderzoek 2blijkt dat in 2015 – 67% is gestart met voorinburgering  

 Onvoldoende inzicht in het arbeidspotentieel van vergunninghouders 

Aanpak versnelling integratie en participatie vergunninghouders 

In de regio Alkmaar start in mei 2017 een integraal programma integratie en participatie 

vergunninghouders dat uit een basis- en een vervolgprogramma.  

Doel  

Een integraal programma waarin de inburgering, (re)integratie en participatie zoveel mogelijk 
parallel lopen en een snelle participatie bevorderen. De integratie en participatie is geslaagd als de 
vergunninghouder is ingeburgerd en huisvesting, betaald werk, vrijwilligerswerk of een passende 
(beroeps)opleiding heeft gevonden. 
 

Programma-opzet 

Het Integrale programma bestaat uit 2 delen,  

 een basisprogramma van maximaal 6 maanden. Dit wordt gevolgd door iedere 
vergunninghouder van 18 jaar en ouder die gekoppeld is aan de regiogemeente. Voor 
vergunninghouders die niet doorstromen naar het vervolgprogramma kan dit verlengd 
worden met 6 maanden. 

 Een vervolgprogramma van maximaal 12 maanden. Dit bestaat uit verschillende onderdelen 
die (versneld) bijdragen aan (re)integratie en participatie van de vergunninghouder 

 
Onderstaande thema’s zijn onderdeel van het programma 

1. maatschappelijke participatie en burgerschap – de vergunninghouder doet actief mee door 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten buurthuis, wijk, (sport)vereniging 

etc., participatieverklaring. Het programma is bedoeld voor degenen die geen dagbesteding 

hebben in de vorm van onderwijs of werk. – begeleiding door Maatschappelijk Begeleider  

2. onderwijs en scholing – de vergunninghouder volgt noodzakelijk onderwijs 

(studiefinanciering, of met behoud van uitkering is dan onderdeel van aanbodversterking)  

3. werk, inkomen, ondernemerschap – aanbodversterking, re-integratie en arbeidsbemiddeling  

Uitgangspunten programma 
Essentieel in het programma is een doorlopende integrale, samenhangende leerlijn, die start in het 
AZC met het voor-inburgeringsprogramma (Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse 
samenleving en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt). Gevolgd door het basisprogramma en 
als het nodig is, wordt het voortgezet in het vervolgprogramma. Het vervolgprogramma wordt niet 

                                                             
1 onderzoek van de Algemene Rekenkamer (januari 2017) 
 
2 onderzoek van de Algemene Rekenkamer (januari 2017) 
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gevolgd door vergunninghouders die betaald werk hebben gevonden en in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Ook studenten die voltijds onderwijs volgen dat het Rijk betaalt, 
en die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering (op grond van de WSF 2000 of een 
tegemoetkoming op grond van de WTOS) kunnen het vervolgprogramma niet volgen. 
Het zijn intensieve programma’s die aansluiten op en parallel lopen met het verplichte 
inburgeringstraject. 
 

Regionale agenda 

actie doel wanneer 
Plaatsing vergunninghouder in regio die kansrijk is Snel starten met integratie 

en participatie 
z.s.m. 

Inventariseren aanpak gemeenten, wensen en 
knelpunten 
 

Beeld krijgen en acties aan 
koppelen 

Februari 
2017 

Inventarisatie bij COA (AZC’s in de regio) en 
gemeenten over  

 screening en matching  

 inzicht hoe koppelingen aan 
gemeenten tot stand komen en 
aantal koppelingen aan regio 

 huidige invulling periode waardevolle 
wachttijd 

 gegevensuitwisseling 

 warme overdracht en samenwerking 
versterken 

 

Beeld krijgen  Januari – 
maart 2017 

Overleg met netwerk RPA-Noord Holland Noord, 
zoals 

 Regionaal werkbedrijf 

 Jongerenloket 

 Huis van het werk 

 Leerwerkloket 
 

Beeld krijgen Januari 
2017 

Vaststellen regio- agenda Agenda en resultaten 
vastgesteld door stuurgroep 
RPAnhn 

Maart 2017 

Afstemming met onderwijsinstellingen over in- door- 
en uitstroom van leerlingen  
Overleg met REA (regionale educatieve agenda) 

Afspraken maken Maart 2017 

Netwerkbijeenkomst met  gemeenten, sociale 
diensten, COA, WSP, leerwerkloket, Jeugdwerkt, Huis 
van het Werk 
 

Elkaar leren kennen; delen 
van ervaringen, sluitende 
aanpak 

23 maart 
2017 

Acties die uit de netwerkbijeenkomst komen 
uitwerken; o.a. vervolgbijeenkomst met casemanager 
participatie van het COA en klantmanagers 
gemeenten/sociale dienst 

Concretiseren en uitvoeren 
van acties en afspraken 

Maart t/m 
Juni 2017 

Start programma integratie en participatie 
vergunninghouder in de regio Alkmaar 

Integrale aanpak Integratie 
en participatie vanaf  

Mei 2017 
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dag 1 

Gemeenten toegang tot informatie over opleiding, 
arbeidsverleden en andere relevante informatie  in 
het taakstellingsvolgsysteem (TVS).  
   

Overdracht van informatie; 
kennis delen 

April 2017 

Regelen warme overdracht COA – gemeenten in de 
regio; inclusief voorlichting over de voorinburgering 
en kennismaking COA – klantmanagers in de 
gemeenten 

Warme overdracht zodat 
gemeente/klantmanager 
het integratie- en 
participatietraject kan 
overnemen 

April – juli 
2017 

Werkproces huisvesting en integratie AMV’ers in 
beeld gebracht met woningcorporaties, NIDOS, 
Parlan, gemeenten, Vluchtelingenwerk 

Regelen van werkafspraken 
en concreet maken wie 
waarvoor verantwoordelijk 
is 

Juli 2017 

Netwerkoverleg onderwijs; RMC; jongerenloket regio 
Alkmaar 

Knelpunten in- door- en 
uitstroom in kaart brengen 
en afspraken maken  

Juli 2017 

Organiseren werkconferentie 18-/18+ met 
netwerkpartners 

Samenwerkingsafspraken 
maken, concrete afspraken 
maken over wie waarvoor 
verantwoordelijk is 

Juli 2017 

Contact met sectoren en branches over instroom 
vergunninghouders in arbeidsmarkt- en 
scholingstrajecten 

Deelname van 
vergunninghouders aan 
arbeidsmarkt- en 
scholingstrajecten met als 
doel vergroten van kans op 
werk en plaatsing op 
vacatures 

Juli – 
december 
2017 

Kracht on Tour in 3 subregio’s (doelgroep vrouwelijke 
vergunninghouders) 
   

Informatie en deals sluiten Oktober 
2017 

Gerichte benadering werkgevers door 
Werkgeversservicepunt om werk-, stage- of 
werkervaringsplaatsen aan te bieden 
 

Bemiddeling naar werk, 
stage- of 
werkervaringsplaats 

z.s.m. na 
netwerk- 
bijeenkomst 

Specifieke aandacht voor vergunninghouders in de 
maand van het werk en het werkfestival  
 

 Oktober 
2017 

 

Resultaten eind 2017 

 Zoveel mogelijk vergunninghouders zijn in AZC geplaatst waar kans op werk of opleiding 

groot is en waar gehuisvest wordt. 

 Zoveel mogelijk vergunninghouders zijngestart met integratie en participatie vanaf het 

moment van koppeling aan de regio  

 Zoveel mogelijk vergunninghouders hebben een verbeterd en realistisch perspectief op werk 

of studie 

 Netwerk waarin de dienstverlening in de arbeidsmarktregio plaatsvindt is ontsloten. De 

structuur is helder en de knelpunten zijn bekend. 
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 Werkend netwerk van ketenpartners dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor integratie en 

participatie. De verschillende partijen weten elkaar te vinden en dubbele activiteiten worden 

voorkomen. 

 Sluitende aanpak in de 3 subregio’s voor vergunninghouders tussen COA, gemeente, 

onderwijs, werkgeversservicepunt, leerwerkloket, Huis van het Werk, programma 

Jeugdwerkt, brancheservicepunt, S-BB en vrijwilligersorganisaties 

 Uitbreiding project Aan de Slag (direct inzet op vrijwilligerswerk in het AZC) in 3 AZC’s 

 


