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Plan  van aanpak1 
 

 
Versnelling integratie en participatie vergunninghouders 

 
 

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg 

 
 

 
 
 
In asielzoekerscentra wonen mensen die een asielverzoek hebben ingediend. Sommigen 
hebben een (voorlopige) verblijfsvergunning en wachten op een huis, anderen wachten nog 
op een beslissing.  
 

																																																								
1	Versie	3	door	Marlie	van	Ulft	regio	coördinator	screening	en	matching	arbeidsmarkt	Noord-Limburg	
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Inleiding 
 
Aanleiding voor het project 

Divosa heeft als lid van de Taskforce Werk en integratie vluchtelingen het project 
Screening en Matching vergunninghouders opgezet2. Divosa doet dat samen met 
COA, VNG en ministeries van SZW, VenJ en OCW. Doelstelling van het Kabinet 
en gemeenten is dat trajecten voor vergunninghouders naar werk, participatie, 
inburgering en scholing zo vroeg mogelijk starten en in een versnelling komen. 
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. 

Het Ministerie van SZW heeft middelen ter beschikking gesteld om in elke 
arbeidsmarktregio een coördinator aan te stellen om gemeenten te ondersteunen 
en stimuleren deze ondersteuning zo vroeg mogelijk te starten. De 
regiocoördinator heeft een onafhankelijke rol in de regio, en is goed ingebed in 
gemeentelijke structuren.  De regiocoördinator is tot en met december 2017 
twee dagen per week beschikbaar.  

Het ministerie SZW heeft ook subsidie beschikbaar gesteld voor het tijdelijk 
aanstellen van casemanagers participatie (CP) voor het COA. Zij worden het 
aanspreekpunt als het gaat om participatie en de gesprekspartners voor de regio 
coördinatoren. Deze persoon is bereikbaar voor de coördinatoren en met deze 
persoon kunnen afspraken worden gemaakt op regionaal en AZC niveau als het 
gaat over participatie. 

 

Projectdoelen 

Het project heeft een aantal doelen met als resultaat een succesvolle 
integratie en participatie van vergunninghouders in de Nederlandse 
samenleving en daarmee direct te starten na de koppeling in het AZC. 

Een eerste doel is vergunninghouders te koppelen aan de regio met de beste 
kans op werk of opleiding (kansrijke koppeling). In de praktijk blijkt de 
inbreng van gemeenten hierbij klein, vooral het COA is hierin aan zet bij het 
zogenaamde huisvestingsgesprek. De informatie voor Noord-Limburg die van 
belang is bij het matchen moet up-to-date gehouden worden. 

																																																								
2	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.  
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Het accent ligt vooral op het tweede doel: de tijd dat vergunninghouders in een 
AZC op huisvesting wachten zinvol benutten voor integratietrajecten 
(waardevolle wachttijd) met het accent op opleidingen en 
arbeidsmarktpotentie het liefst in een doorlopende lijn.  
Deze aanpak per persoon/project met het COA (casemanagers) 
oppakken/ontwikkelen en implementeren in de gemeenten zodra of voordat de 
vergunninghouders gehuisvest zijn. 
 
 
Rol regiocoördinator 

• Gemeenten activeren en stimuleren om direct aan de slag te gaan met 
vergunninghouders die in een AZC wonen maar wel al gekoppeld zijn aan 
de gemeenten in de regio Noord-Limburg.  

• De regiocoördinator gaat zorgen voor een doorlopend traject, een 
sluitende aanpak voor vergunninghouders dat start op het AZC en eindigt 
met integratie en participatie in de gemeente en Nederlandse 
samenleving.  

De regiocoördinatoren spelen vooral een rol in het proces nadat de 
vergunninghouder gekoppeld is aan een gemeente en nog niet gehuisvest is, 
maar ook in de periode na de huisvesting.  

Er is vanuit het project screening en matching vergunninghouders ruimte om, 
binnen de algemene doelstellingen, te bepalen op welke activiteiten de 
regiocoördinator zich richt. In dit plan van aanpak wordt een afgestemd voorstel 
gedaan voor de activiteiten in Noord Limburg. Het plan wordt ook via de 
projectorganisatie bij Divosa ter verantwoording bij het Ministerie van SZW 
ingediend. 
 
Verder neemt de regiocoördinator deel aan de Provinciale Regietafel (TOPV) en 
stemmen de regiocoördinatoren van Limburg, vluchtelingenwerk, 
vertegenwoordigers van het COA en de arbeidsmarktregio’s af. De ambtelijke 
voorbereidingstafel zal ca. 8 keer in 2017 plaatsvinden en de bestuurlijke tafel in 
principe 4 keer. De Arbeidsmarktregio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg 
stemmen, buiten de regietafel, 4 keer per jaar af. Daarnaast neemt de regio-
coördinator deel aan conferenties, bijeenkomsten van Divosa en de overleggen 
voor Noord-Limburg vanuit de participatiewet.  
 

Wat doet het COA tijdens het huisvestingsgesprek na de screening 

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 in beeld gebracht over 
welke opleidingen, kwalificaties en werkverleden een vluchteling beschikt. 

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 
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academisch ziekenhuis wonen? Deze factoren zijn belangrijker dan zachte criteria 
als een sociaal netwerk of opleiding en werkervaring3.  

De kansrijke koppeling is nu verder uitgerold in het hele land.  

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 en versnelling is wenselijk.  

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 beeld4. 

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. 

Nb. Gemeenten krijgen inmiddels toegang tot ‘het klantprofiel’ binnen het 
taakstellingsvolgsysteem (TVS). De blauwe informatiemap wordt nog steeds aan 
de vergunninghouder zelf meegegeven. 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. 
Doordat het klantprofiel nu digitaal wordt aangeleverd ondervang je het gemis 
van een fysieke blauwe map en heb je een betere startsituatie. 

 

Wat gebeurt er na de 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 op het gebied van 

																																																								
3	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.	

4 Uitleg over met name: de Wet Inburgering, DUO lening, schoolkeuze. Nederlandse arbeidsmarkt 
(vacaturewebsites, uitzendbureaus, CV) en opleidingen. UAF en IDW diplomawaardering. Gesprek 
over: Arbeids- en opleidingsachtergrond; bewustwording competentie. Toekomstperspectief en 
verwachtingen. Financieel budgetplan. Netwerk opbouwen, vrijwilligerswerk doen. Activeren, 
herkennen blokkades. Verwachtingen gemeente en verplichtingen bij uitkering. 
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huisvesting. Aan de kant van de gemeenten gaan de regiocoördinatoren de 
contacten en taakverdeling met het COA stroomlijnen via de casemanager 
participatie, 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? 

 
 
Stand van zaken in Noord-Limburg  
 
Om te komen tot dit plan van aanpak is er in januari 2017 gesproken met de 
beleidsambtenaren betrokken bij de thema’s vergunninghouders/ 
arbeidsmarktbeleid/ opleidingen/werkgeversservicepunt. De link met de 
regionale werkgroep participatiewet van Noord-Limburg (gemeente Venray, 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Bergen, Gennep, Beesel en Venlo) is gelegd.  
Er is een regiobijeenkomst geweest in april waarbij het COA de werkwijze heeft 
uitgelegd a.d.h.v. schema’s en er werden werkwijzen en projecten uitgewisseld. 
Iedere gemeente geeft aan het doel van het project te snappen en wil graag 
meewerken aan het zo vroeg mogelijk in contact komen met hun nieuwe 
inwoners.  
 
We weten nog weinig van de vergunninghouder die al gekoppeld is maar nog 
verblijft in het AZC. We krijgen steeds meer informatie maar vragen bijvoorbeeld 
de vergunninghouder waarschijnlijk wel vier keer naar dezelfde informatie die we 
ieder voor ons eigen doel/organisatie gebruiken. Het wordt tijd dat we in 
verbinding komen met de vergunninghouder terwijl die nog verblijft in een AZC. 
 
Wat gebeurt er zoal in Noord-Limburg voor de vergunninghouders als ze wonen 
in de gemeente: soms een integrale intake vooral bij de kleinere gemeenten. De 
klantmanager (vaak apart voor de doelgroep), iemand van het Sociaal Wijkteam 
en maatschappelijke begeleiding zijn hierbij aanwezig. Na het gesprek wordt er 
een plan van aanpak gemaakt. Inburgering wordt besproken en de 
vergunninghouder gaat starten aan zijn inburgering in de buurt. Er wordt 
gewerkt aan toeleiding naar werk(ervaringsplaatsen) plaats, toeleiding naar 
onderwijs (ROC’s en HBO), aanvullende taallessen gericht op werk, 
participatieverklaringstrajecten en afstemming van werk(ervaring) en 
inburgering. Er is een subsidieaanvraag rondom sociale integratie van 
nieuwkomers in Noord-Limburg aangevraagd. Ideeën zoals zelf woningen laten 
verbouwen en er tijdelijk wonen totdat gezinshereniging plaats gevonden heeft/ 
buddy to buddy projecten/ duale trajecten etc.  
De meeste activiteiten die lopen kunnen ook aangeboden worden aan 
vergunninghouders die nog in de AZC’s verblijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	



	

6	
	

Feiten en cijfers  
 
AZC’s in de buurt van Noord-Limburg 
 

  
 
 
Per 1 mei 2017 wordt het AZC in Venlo opgeheven.  
De AZC’s Weert, Baexem, Overloon en Blitterswijck zijn de dichtbij zijnde locaties 
voor dit moment. Dit betekent niet dat er alleen vergunninghouders uit deze 
AZC’s aan de gemeenten van deze arbeidsmarktregio Noord-Limburg gekoppeld 
worden. Het streven is echter wel dat dit gaat gebeuren. 
 
In Nederland moeten gemeenten in de tweede helft van 2017 10.000 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte 
helpen. De taakstelling is lager dan de eerdere prognose en veel lager dan in 
voorgaande periodes. Dit komt doordat er minder asielvergunningen worden 
verleend. Dit is een gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde 
samenstelling van de instroom. De verwachte taakstelling voor de eerste helft 
van 2018 is 6.000. 
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De taakstelling* voor de gemeenten in Noord-Limburg  
 
gemeente Eerste halfjaar 2017 Tweede halfjaar 2017 
Beesel 11 8 
Bergen 10 8 
Gennep 13 10 
Horst aan de Maas 32 25 
Peel en Maas 33 26 
Venlo 78 59 
Venray 33 26 
*Zonder achterstanden van 2016 
 
 
Belang van arbeidsparticipatie 
 
Uit een recent verschenen rapport van de SER (december 2016) blijkt dat 
arbeidsparticipatie, vooral 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-Limburg5 
	
	

Schets	van	de	regionale	arbeidsmarkt	
Detailhandel, zorg, metaalindustrie, vervoer en opslag en landbouw en visserij 
zijn in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg de grootste sectoren in termen van 
werkgelegenheid. Van de circa 136.100 arbeidsplaatsen in 2015 in Noord-
Limburg zijn er ongeveer 65.200 in deze sectoren vertegenwoordigd (47%). Op 
de zorg na, zijn het redelijk conjunctuur gevoelige sectoren, dit is een risico. 
Groei of krimp in deze sectoren heeft daarmee een sterke invloed op de 
ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in de regio. 
 
In Noord-Limburg zijn vooral de sectoren landbouw, metaalindustrie, vervoer & 
opslag en overige industrie relatief groot. Deze sectoren hebben een aandeel in 
de regionale werkgelegenheid die ten minste 1,5 keer zo groot is als het landelijk 
gemiddelde:  

																																																								
5	Bron:	arbeidsmarktanalyse	gemeente	Venlo	oktober	2016	Samenvatting	beschrijving		van	de	
actuele	en	de	te	verwachten	arbeidsmarktsituatie	in	Venlo	(en	in	Noord-Limburg).	 
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• Dit laat zien dat vervoer & opslag voor Noord-Limburg belangrijke sector 
is. Niet voor niets is de regio Venlo-Venray ook in 2015 met grote 
voorsprong uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland.  

• Het aandeel van de sector landbouw, bosbouw en visserij is in Noord-
Limburg bijna drie keer zo groot als in Nederland. Noord-Limburg is het 
tweede tuinbouwgebied van Nederland, waarbij Venlo één van de zes 
‘greenports’ van het land is. Bij greenport Venlo gaat het om een unieke 
combinatie van agribusiness, logistiek en industrie.   

• Op basis van de analyse van de specialisatiegraden blijkt ook de 
maakindustrie sterk vertegenwoordigd in Noord-Limburg (figuur 3.5, 
13,8%). De maakindustrie concentreert zich sterk in cluster rondom grote 
industriële bedrijven. Océ in Venlo is hiervan een goed voorbeeld, maar 
ook Inalfa in Venray heeft een dergelijke functie. In termen van 
werkgelegenheid krimpt het aandeel van de maakindustrie, in termen van 
economische waarde is hier echter geen sprake van. 

	
Arbeidsplaatsen	per	sector:	omvang	en	specialisatiegraad6,	Noord-Limburg,	2015	

	
Bron:	Etil	(VRL)	
	
Werkgelegenheid	in	de	maakindustrie,	1997-2007*	

	
Bron:	LISA,	bewerking	Rabobank	

																																																								
6		 De	specialisatiegraad	gaat	uit	van	het	relatieve	belang	van	de	werkgelegenheid	in	een	bepaalde	sector	
ten	opzichte	van	de	totale	werkgelegenheid.	Een	waarde	hoger	dan	één	wijst	op	een	sterke	specialisatie.	
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*	Branches	als	chemie,	de	papier-	en	kartonindustrie	en	de	voedingsmiddelenindustrie	zijn	
buiten	de	definitie	van	maakindustrie	gelaten.		
	
Het hebben van voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid is geen 
vanzelfsprekendheid, maar zal steeds  weer	opnieuw ‘verdiend’ moeten worden. 
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, i.c. voldoende locaties, gekwalificeerd 
personeel en aanbod van personeel, onderwijs, bereikbaarheid etc., horen daar 
onlosmakelijk bij.  
 
Voor het slagen van dit project zijn de samenwerkingspartners onontbeerlijk.  
In het project screening en matching vergunninghouders wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de bestaande infra- en overlegstructuur. 
 
 
Regionale agenda (dynamisch document)met een aantal voorstellen 
 
Nb. 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 aanpak om duurzame samenwerkingsverbanden tussen de 
partijen te realiseren is daarvoor essentieel.  
 
Actie  Doel  Wanneer  
Vacature (zie bijlage) 
openstellen voor een FTE 
klantmanager A voor in eerste 
instantie 1 jaar met eventuele 
uitbreiding indien noodzakelijk 
(Via ESF aanvraag projecten 
arbeidsmarktregio Noord-
Limburg) 
 
10 uur extra investeren van 
een accountmanager WSP  (Via 
ESF aanvraag projecten 
arbeidsmarktregio Noord-
Limburg) 

• Team/samenwerkingsverbanden 
opzetten bestaande uit 
Casemanager 
COA/klantmanager P-wet voor 
Noord Limburg/ WSP 
accounthouder voor Noord 
Limburg (werkgevers) en 
opleiders met als doel een 
uitgebreide en afgestemde 
warme overdracht 

• Deelname aan de overleggen op 
klantniveau bij het COA. 
Informatie (opleidingsniveau/ 
arbeidsverleden/mogelijkheden 
op gebied van opleiding en 
arbeidsmarkt) delen in een 
formulier wat ‘meegroeit’.  

• Gegevens delen /via TVS 
terugzien 

 

Z.S.M.  

Delen van informatie op het 
gebied van opleidingen/kansen 
bij werkgevers/klantbeeld. 
 
Trajectplan P-wet naar AZC 
brengen (Integratie en 
participatie vanaf dag 1) 
 
Goeie voorbeelden delen 
onderling en toegankelijk 
maken.  
 

• Uitvoeren van aantal pilots 
samen met COA/AZC in de 
wachttijd. Nog bepalen welke 
inhoud: bijv. 
participatieverklaringstraject,  
informatieverstrekking 
huisvesting/participatiewet etc., 
kennismaking met gemeente of 
regio (digitaal en/of fysiek), 
contact met bedrijfsleven.  

• Aanpakken die er zijn 
monitoren en evalueren/delen. 

Juni –Oktober 
2017 
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Bijeenkomsten organiseren om 
informatie te delen 

 

Toeleiding naar onderwijs 
versterken en in beeld brengen 
welk aanbod er is. 
Samenwerking met SBB 
versterken en afspraken 
maken om een doorgaande 
versnelde leerlijn neer te 
zetten.  
 

• Meer duidelijkheid krijgen over 
opleidingen en wat de 
(werk)afspraken zijn.  

• Bestaande afspraken ROC’s in 
beeld brengen inclusief leemtes.  

• Lopende projectaanvragen in 
beeld brengen. 

• Afspraken maken met ROC’s en 
andere opleiders. Afspraken 
kenbaar en toegankelijk maken 
voor klantmanagers, zorgen dat 
aanmelding goed en soepel 
verloopt.  

 

April – Juni 
2017 

In beeld brengen 
samenwerkingsvormen en 
afspraken met aanbieders 
inburgering. 
 
 
 

• Voor-inburgering wordt 
gegeven aan de statushouders 
in de AZC’s. 

• Informatie delen inregelen. 
• Wie zijn er, afspraken maken op 

gebied van aangepaste lesuren 
ook in avonden.  

• Samenwerkingsafspraken 
maken over deelnemers die niet 
aan de lessen deelnemen.  

 

Mei- Juli 2017 

Competenties van 
statushouders in beeld 
brengen middels(verschillende) 
tool.  
 

• Consensus krijgen over het 
aanschaffen van een 
screeningsinstrument voor 
Noord Limburg voor de gehele 
arbeidsmarktregio.  

• Voorkeur gaat uit naar NOA (in 
te zetten voor 
participatieklanten/scholieren 
en statushouders)  

• Onderzoeken of het effectiever 
is om deze test al in het AZC af 
te nemen om zo gelijk een 
goede start te maken met de 
doorlopende leer/werklijn.    

 

Juni 2017 

Overleggen met netwerk 
Werkgevers service punt 
(WSP); SBB; 
Arbeidsmarktregio (collega’s 
participatiewet) 
 
Inventarisatie bij COA (AZC’s 
in de regio) en gemeenten 
over (screening en matching, 
koppeling in regio, huidige 
invulling periode waardevolle 
wachttijd, 
gegevensuitwisseling)   
 
Netwerkbijeenkomst met  

• Beeld krijgen van huidige stand 
van zaken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elkaar beter leren kennen; 

Januari door-
lopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 april 2017  
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gemeenten, Divosa en COA 
 
 

delen van ervaringen, sluitende 
aanpak 

Schets van de inhoud op 
regionale werkgevers- en 
werkzoekendendienstverlening.  
 
Vraag en aanbod, en de 
kansen en uitdagingen als het 
gaat om matching van 
vergunninghouders  

• Ophalen van werkwijzen, goede 
voorbeelden van de 
maakindustrie. Technische 
beroepen en logistiek etc.  

• Checken wat het COA weet en 
proberen om de up-to-date info 
ook bij de pre-pol te krijgen.  

• Schets van het regionale 
aanbod voor kwetsbare groepen 
en daarbinnen van de 
vergunninghouders. 

 

Juni – juli 
2017 
 

 

Het LIPO (overleg met 
casemanager participatie en 
regio coördinator) op iedere 
locatie vorm geven. In het 
overleg worden geen 
individuele vergunninghouders 
besproken. Met dit overleg is 
het de bedoeling het in 
gesprek gaan over het 
gezamenlijke participatiethema 
van COA en gemeenten/ 
arbeidsmarktregio’s te 
structureren.  
 

• Goede werkvorm ontwikkelen 
waarbij het uiteindelijke doel is 
dat er een procesbeschrijving 
komt van een doorgaande leer-
werklijn voor Noord-Limburg 
van vergunninghouders. 

Mei-Sept.  
2017  

Het digitaal klantprofiel kan 
worden ingezien door de 
afdelingen die zich 
bezighouden met integratie en 
participatie. Hier hebben de 
regio coördinatoren een 
aanjagende, faciliterende rol 
in.  
 
Niet alle klantprofielen zijn 
volledig gevuld om 
verschillende redenen. 

• Ontmoeten casemanagers COA, 
klantmanagers gemeenten, TVS 
‘bedieners’  

• TVS ‘bedieners’ weten hoe om 
te gaan met de klantprofielen. 

• Procesbeschrijving hoe te 
handelen bij nieuwe informatie 
over een klant. 

Eind mei 
begin juni 
2017  
 
 
 
 
Sept. – 
Oktober 2017 

Organiseren van 
samenhangende aansluiting 
door een vervolgprogramma in 
de gemeenten te hebben.  
 
Rol van de regiocoördinator is 
overbodig na 31-12-2017 
 
 
 
 

• 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 zijn intensieve programma’s 

die aansluiten op en parallel 
lopen met het verplichte 
inburgeringstraject. 

Juni – 
December 
2017 
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• Inbedding van de doorlopende 

lijn richting onderwijs of werk 
als het project per 31-12-2017 
afloopt 

 
Proefondervindelijk gaan 
ervaren wat werkt en niet 
werkt wetende dat de situatie 
i.v.m. krimp bij COA bijv. op 
dit moment gaande is. 

• Een gedegen 
gegevensoverdracht tussen COA 
en gemeenten voor een 
doorlopende lijn in 
dienstverlening. 

 

December 
2017 

 
 
 
Resultaten van het project eind 2017 
 

• Ondanks de gezinshereniging (meeste taakstellingen van 2017!) worden 
75 % van de vergunninghouders in AZC’s in onze regio geplaatst waar 
kans op werk of opleiding groot is. 

• 70 % van die vergunninghouders is gestart met integratie en participatie 
vanaf het moment van koppeling aan de regio  

• 80 % van de vergunninghouders heeft 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. 

• 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 regio Noord-Limburg voor vergunninghouders 
tussen COA, gemeenten, onderwijs, werkgeversservicepunt, SBB en 
vrijwilligersorganisatie  

• Borging van de opgedane kennis en werkbeschrijvingen in de lijn bij de 
gemeenten in de regio. 
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BIJLAGE: 
 
 
Extra informatie: voorstel vacature  Klantmanager A plus uren 
accounthouder WSP 
 
Gewenste situatie middels pilot:  
De ‘taakstelling’ die je krijgt als arbeidsmarktregio Noord-Limburg zo snel als 
mogelijk zichtbaar maken7 en in het AZC gezamenlijk (statushouder, 
casemanager COA en klantmanager regio/WSP) werken aan een plan 
(trajectplan van P-wet is de maat ook al is er nog geen sprake van een 
participatiewet ‘relatie’)  
 
Er komt 1 plan van aanpak die meegroeit met de statushouder waarbij elke partij 
(COA, statushouder en Gemeente/Werkbedrijf) zijn eigen verantwoordelijkheid 
heeft.  
 
Een Klantmanager voor Noord-Limburg (vanuit de P-wet) en een WSP 
accounthouder weten wat er aan kansen en mogelijkheden voor 
vergunninghouders in Noord-Limburg aanwezig zijn (op het gebied van werk en 
opleiding). Zij worden de laagdrempelige schakel tussen de individuele 
gemeentelijke klantmanagers/werkgevers en anderzijds de casemanagers op de 
AZC’s (die de koppelingen voor Noord Limburg ‘in huis’ hebben). de juiste 
informatie en specifieke aanpak per gemeente wordt gedeeld.  
 
Wenselijk is dat er een verbreding komt qua onderwerpen zodat er een 
versnelling in alle trajecten komt en uiteindelijk een doorlopende leerlijn van 
school naar werk ontstaat.  
 
We gaan duidelijker profileren dat de gemeente (klantmanager) de regie heeft 
vanuit de participatiewet zodra iemand het AZC verlaten heeft en samenwerkt 
met zijn partners op het gebied van inburgering/opleidingen/vrijwilligerswerk 
etc. De statushouder met zijn uitdagingen en beperkingen staat centraal en niet 
de projecten en structuren!  
 
Wenselijk en passend in het gemeentelijk beleid is dat deze aanpak ook gaat 
werken voor de kinderen en niet alleen voor de volwassenen die je bij je 
gemeenten tot je caseload kan benoemen vanuit de Participatiewet. Een gezin, 
een plan en een regisseur!   Nb. Deze verbreding hoort niet bij het project van 
Divosa maar wordt wel gezien als een reële optie. 
 
 

																																																								
7	Competenties,	kwaliteiten,	werkervaring,	diploma’s	(herwaarderen),	motivatie	etc.	zichtbaar	maken.	Bij	
voorkeur	met	behulp	van	een	screeningsinstrument.	


