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Begrippenkader  

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

soorten vluchtelingen te duiden. In dit document wordt aangesloten bij de officiële 

terminologie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):  

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

overheid een asielaanvraag indient. Alleen mensen die in hun land van herkomst 

gevaar lopen vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of 

religie hebben recht op bescherming.  

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

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

personen worden ook wel vergunninghouder genoemd. 

 In dit regioplan wordt het begrip vergunninghouder gebruikt voor erkende 

vluchtelingen die in de regio zijn gevestigd.  

 Een vergunninghouder is een erkende vluchteling met een verblijfsvergunning.  
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1. Inleiding 
Op 27 november 2015 hebben het Rijk en de gemeenten het Bestuursakkoord Verhoogde 

Asielinstroom gesloten, vanuit de inzet om gezamenlijk de gevolgen van de hoge asielinstroom het 

hoofd te bieden. Dit akkoord richt zich op de acute vraagstukken rond de opvang van asielzoekers en 

huisvesting van vergunninghouders, evenals maatregelen rond participatie en maatschappelijke 

begeleiding. 

 

Op het gebied van integratie en participatie concludeert de WRR in een onderzoek1 dat er veel tijd 

verloren gaat. Dit komt door de volgtijdelijke inrichting van het integratie- en participatietraject 

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

inburgering en integratie en participatie (bijvoorbeeld in de vorm van duale trajecten leren en 

werken). Een andere conclusie is 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. 

 

Op 28 april 2016 is het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. De afspraken in dit 

uitwerkingsakkoord gaan over de financiële gevolgen van de toename van vergunninghouders in de 

gemeenten en regelt extra financiële middelen vanuit het Rijk aan de gemeenten.  

 

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

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

scholing, werk en participatie zo vroeg mogelijk te laten starten. Daarom heeft het Ministerie van 

SZW middelen ter beschikking gesteld om in elke arbeidsmarktregio een regiocoördinator aan te 

stellen die de gemeenten ondersteuning biedt en ze stimuleert zo vroeg mogelijk te starten met  

ondersteuning bieden aan vergunninghouders. De regiocoördinatoren worden ingezet voor het 

project Screening en matching vergunninghouders en zijn tot en met december 2017 twee dagen per 

week (16 uur) beschikbaar voor de regio.  

 

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

dit regioplan tot stand gekomen. Het regioplan wordt ook via de projectorganisatie van Divosa ter 

verantwoording bij het Ministerie van SZW ingediend. 

 

1.1 Leeswijzer  

Dit regioplan omvat achtereenvolgens een beschrijving van het project Screening en matching, de rol 

van de regiocoördinator, een schets van de regio, knelpunten die in de regio ervaren worden en een 

voorstel voor de gezamenlijke acties in de regio. 

 

  

                                                           

1
 WRR - Policy Brief, Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, december 2016.  
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2. Algemene projectinformatie  
Het project Screening en matching vloeit voort uit de Taskforce werk & integratie vluchtelingen en 

wordt door Divosa uitgevoerd. Divosa doet dit samen met COA, VNG en ministeries van SZW, VenJ en 

OCW. Het project heeft twee doelen: 

1. Vergunninghouders koppelen aan de regio met de beste kans op werk of een opleiding. 

2. Participatie en integratie vanaf dag 1  

 

Bij het eerste doel is het COA voornamelijk aan zet. Het COA screent vergunninghouders in een vroeg 

stadium, koppelt ze aan een gemeente in de regio met de beste kans op werk of een opleiding en 

plaatst ze indien mogelijk in een AZC in de betreffende gemeente of regio.  

 

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 een jaar of in enkele 

gevallen langer duren. Tijdens het verblijf in het AZC volgen de vergunninghouders, vrijwillig, een 

voorinburgeringsprogramma; dat bestaat uit Nederlandse taallessen, training Kennis Nederlandse 

Maatschappij (KNM)n inclusief Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en een individueel 

coachingsprogramma (door de casemanager van COA). Als een vergunninghouder al werk heeft 

gevonden dan gaat dat voor.  

 

De nadruk van het regioplan ligt op het tweede doel, participatie en integratie vanaf dag 1. Hierbij 

wordt de tijd die vergunninghouders in het AZC doorbrengen benut om een start te maken met 

inburgering en integratie- en participatietrajecten die in veel gevallen door kunnen lopen na 

huisvesting en als doel hebben om deelname aan onderwijs of de arbeidsmarkt te versnellen. Tevens 

wordt de samenwerking tussen het COA en de gemeenten versterkt en worden er afspraken over 

warme overdracht gemaakt. Hiervoor zijn in totaal 35 regiocoördinatoren aangesteld, die participatie 

en integratie vanaf dag 1 samen met hun arbeidsmarktregio vorm gaan geven.  

 

Vergunninghouders worden niet altijd in een AZC in de regio van de gekoppelde gemeente geplaatst. 

Elk AZC heeft dus te maken met verschillende gemeenten 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 worden er afspraken gemaakt over de aanpak.   

 

Naast de stroomlijning vertegenwoordigen de regiocoördinatoren de gemeenten in hun 

arbeidsmarktregio en ondersteunen ze door verbindingen te leggen tussen de bestaande 

organisaties, kennis te delen, voor te lichten en daar waar dit mogelijk is belemmeringen bij het 

toeleiden van vergunninghouders naar arbeidsparticipatie en/of onderwijs weg te nemen. De 

regiocoördinatoren doen dit in afstemming met het projectbureau van Divosa en betrokken partners 

zoals het COA en de bestaande structuren in de arbeidsmarktregio zoals WSP’s 

(werkgeversservicepunten) en leer-werkloketten.  

 

Door vergunninghouders meer perspectief op werk of opleiding te bieden is de verwachting dat de 

druk op de bijstand afneemt. 
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3. Schets van de regio Zaanstreek-Waterland 
 

3.1 Taakstelling  

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten 

vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente en 

de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. De totale huisvestingstaakstelling van 

vergunninghouders in de regio is in 2015 551 vergunninghouders, in 2016 837 vergunninghouders en 

in 2017 451 vergunninghouders. Overzicht per gemeente: 

 

Gemeente Taakstelling 2015 Taakstelling 2016 Taakstelling 
eerste helft 2017  

Taakstelling 
tweede helft 
2017 

Beemster 16 24 7 6 

Edam-Volendam 50 90 27 21 

Landsmeer 19 28 9 7 

Oostzaan 16 24 8 6 

Purmerend 136 202 61 47 

Waterland 30 45 14 11 

Wormerland 27 41 12 10 

Zaanstad 257 383 116 89 

Totaal 551 837 254 197 

  

3.2 Opvang  

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

vergunninghouders die in een AZC wachten op huisvesting in een gemeente), dan is er in onze regio 

op dit moment sprake van een proces-opvanglocatie (POL) in Zaanstad met een capaciteit voor 

maximaal 400 vluchtelingen. In de POL zijn nu ongeveer 300 vluchtelingen ondergebracht.  De POL 

zal in de zomer van 2017 sluiten. In het najaar van 2017 stond er een AZC in Zaanstad met een 

capaciteit van ongeveer 450 vluchtelingen op de planning, echter door de lage instroom en de krimp 

bij COA is in mei 2017 besloten dat het AZC in Zaanstad geen doorgang vindt. AZC’s die relatief 

dichtbij de regio liggen zijn AZC’s in Alkmaar, Heerhugowaard en Amsterdam.  

 

3.3 Werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het inrichten van de regiobrede participatieopgave van 

gemeenten en UWV. Gemeenten Zaanstad en Purmerend richten samen een Participatiebedrijf 

(werknaam) op van waaruit dienstverlening aan zowel werkgevers als werkzoekenden plaatsvindt. 

Andere gemeenten organiseren dit deels zelf of kopen diensten in van het Participatiebedrijf.  Op dit 

moment zijn twee WSP’s in de regio operationeel. Er zijn voorbereidingen gestart om een regionaal 

WSP op te zetten, waar werkgevers terecht kunnen met participatie-gerelateerde vragen en 

waarbinnen de werkgeversdienstverlening van de acht regiogemeenten en het UWV verder wordt 

afgestemd en vormgegeven. Naar verwachting is de regionale WSP eind 2017, begin 2018 volledig 

operationeel.  

 

3.4 Integratie en participatie van vergunninghouders  

Vergunninghouders in de regio Zaanstreek-Waterland krijgen allen maatschappelijke begeleiding van 

Vluchtelingenwerk in de eerste een tot twee jaar na huisvesting. Naast deze maatschappelijke 
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begeleiding vindt er voornamelijk ondersteuning plaats vanuit de bestaande dienstverlening met 

daarbij extra aandacht voor taal, omzetting van diploma’s, doorstroom binnen het onderwijs en 

afstemming van participatie en inburgering. Sinds de hoge instroom van vluchtelingen is er in de 

regio extra aandacht voor participatiemogelijkheden naast inburgering. Meeste vergunninghouders 

in de regio hebben een gesprek gehad bij de gemeente en zijn dus in beeld. Vergunninghouders die 

niet in beeld zijn worden op dit moment in beeld gebracht. 

 

Alle gemeenten in de regio hebben een participatieverklaringstraject ingericht. Activiteiten binnen 

dit traject zijn per gemeente uiteenlopend van alleen verplichte onderdelen tot rondleidingen in de 

wijk.  

 

Sinds 2016 werken een aantal gemeenten samen met aanbieders van inburgeringstrajecten zodat de 

voortgang van inburgering bewaakt wordt.  

 

Door drie gemeenten in de regio is een start gemaakt met het leren kennen van de 

vergunninghouders die aan de gemeente gekoppeld zijn en in het AZC in de omgeving van de regio 

verblijven. Deze activiteiten zijn net opgestart. Naast deze activiteiten hebben de gemeenten in de 

regio geen ervaring met ondersteuning van vergunninghouders voordat ze gehuisvest worden.  

 

Tijdens de inventarisatie in de regio Zaanstreek-Waterland zijn er ideeën uitgewisseld, kansen 

benoemd en zorgen geuit. Tevens is in april 2017 een regionale bijeenkomst met verschillende 

gesprekstafels georganiseerd. Op basis hiervan zijn de volgende knelpunten samengevat en worden 

er een aantal activiteiten in de regio voorgesteld.  

 

4. Knelpunten  
Op dit moment worden in de regio een aantal knelpunten ervaren. Met deze knelpunten dient 

rekening te worden gehouden en daar waar mogelijk dienen de knelpunten opgelost te worden.  

 

4.1 COA – Gemeente  

 Vergunninghouders zitten verspreid over AZC’s in het hele land, er is geen AZC in de regio. 

Door de grote reisafstand is er voor de huisvesting geen contact tussen de gemeente en de 

vergunninghouder.  

 Gemeenten hebben geen zicht op wat er in de AZC’s gebeurt, dus ook niet op de resultaten 

van de eventuele activiteiten.  

 Er is nauwelijks contact tussen de casemanagers van COA en de gemeente en er vindt geen 

warme overdracht plaats.  

 Vergunninghouders krijgen meerdere intakes (COA, Vluchtelingenwerk, gemeente), wat 

tijdrovend is en frustrerend kan zijn voor een vergunninghouder.  

4.2 Inburgering 

 Gemeenten hebben geen regie op inburgering, dit is eigen verantwoordelijkheid van 

vergunninghouder.  Hierdoor hebben de gemeenten geen zicht op iemands keuzes voor een 

bepaalde aanbieder en kunnen ze iemand niet in de juiste richting sturen.  
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 Veel vergunninghouders slagen niet voor inburgering (slechts 33% slaagt binnen 3 jaar)2. Dit 

belemmert de integratie en zorgt voor schulden.  

 Bestaande inburgeringstrajecten zijn niet duaal.  Hierdoor leren de vergunninghouders de 

taal erg langzaam.  

 Er is geen zicht op de voortgang van inburgering, waardoor de gemeente niet kan ingrijpen 

als er iets misgaat.   

4.3 Huisvesting 

 Er zijn weinig woningen beschikbaar. Dit geldt voornamelijk voor woningen voor 

alleenstaanden.  Hierdoor verblijven zij lang in een AZC.  

 Er wordt weinig uitgewisseld tussen de gemeenten, waardoor een vergunninghouder langer 

moet wachten op een woning.  

4.4 Onderwijs 

 In de regio zijn er geen geïntegreerde onderwijstrajecten voor vergunninghouders. Er is 

sprake van stapelonderwijs. Dit belemmert de voortgang van de leerlingen.  

 Er zijn geen duale inburgering/onderwijs trajecten in de regio. Dichtstbijzijnde 

combinatietraject van mbo en inburgering is in Amsterdam. Hierdoor zijn de 

vergunninghouders lang bezig met inburgering en studie en gaat er veel kostbare tijd 

verloren.  

 Overgang van ISK naar vervolgonderwijs is voor velen een grote overgang. Er zijn geen 

doorstroom- of geïntegreerde trajecten voorhanden.  

4.5 Overige 

 Deelname aan voorinburgering is vrijwillig, dit betekent dat niet alle vergunninghouders 

hieraan meedoen. Hierdoor hebben ze een achterstand bij de start van inburgering.  

 Successen en ervaringen worden weinig met elkaar gedeeld (regionaal en buiten-regionaal).  

 Er zijn veel aanbieders en organisaties die met vergunninghouders bezig zijn. Er is geen 

duidelijke menukaart aanwezig. Door veelvoud is het overzicht kwijt.  

 

5. Activiteiten in de regio  
 

5.1 Afspraken met het COA over plaatsing in de regio van de aan de regio gekoppelde vergunninghouders 

Op dit moment worden in de regio vergunninghouders gehuisvest afkomstig uit verschillende AZC’s 

in Nederland. Vergunninghouders in een vroeg stadium ondersteunen bij integratie en participatie 

gaat het beste als een vergunninghouder na koppeling aan een gemeente in de regio ook in het AZC 

in de regio of in de buurt van de regio geplaatst worden. Nu het AZC in Zaandam geen doorgang 

vindt, zullen de vergunninghouders niet in de regio zelf geplaatst worden. Getracht wordt afspraken 

met COA te maken over plaatsing in de buurt van de regio. Dichtstbijzijnde AZC’s zijn die in Alkmaar, 

Heerhugowaard en Amsterdam. Binnen het project Screening en matching is door het COA reeds een 

start gemaakt met plaatsing in de regio van de aan de regio gekoppelde vergunninghouders. 

Voortgang hiervan dient volgens ons gewaarborgd te worden.  Daar waar plaatsing in de buurt niet 

                                                           

2
 Onderzoek van de Algemene Rekenkamer (januari 2017) 
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mogelijk is zal bekeken worden in hoeverre de vergunninghouder op afstand ondersteund kan 

worden of er aangesloten kan worden bij de reeds opgezette trajecten in de buurt van het AZC.  

 

5.2 Kennisdeling  

Alle gemeenten in de regio bieden ondersteuning aan vergunninghouders. Van elkaar kunnen we 

veel leren. Daarom willen we onze ervaring en kennis met elkaar delen. Dit doen we digitaal en via 

gezamenlijke bijeenkomsten.  

 

Kennisdeling dient volgens ons niet beperkt te blijven tot de regio. Immers, buiten de regio is ook 

veel kennis en ervaring aanwezig wat betreft de ondersteuning aan vergunninghouders en de 

succesvolle en minder succesvolle projecten en organisaties.  

 

Tevens is er behoefte aan een overzicht van projecten, organisaties en opleidingen voor 

vergunninghouders in de regio en de omgeving van de regio en een regelmatige update hiervan.  

 

5.3 Informatieoverdracht tussen het COA en de gemeente  

Gemeenten hebben geen zicht op wat er in de AZC’s gebeurt en er is geen zicht op de resultaten of 

deelname aan eventuele activiteiten. Door hierover meer informatie uit te wisselen, kunnen we 

zorgen voor een betere aansluiting van de activiteiten in het AZC en de activiteiten in de gemeente.  

 

Door de casemanagers van het COA wordt veel informatie over scholing, arbeidsverleden en 

vaardigheden van vergunninghouders verzameld en samengevoegd in een ‘persoonlijk 

informatiedossier’. Een vergunninghouder heeft deze informatie ter beschikking in een fysiek dossier, 

de zogenoemde ‘blauwe map’. In de praktijk maken wij hier weinig gebruik van, omdat 

vergunninghouders deze map niet meenemen naar het gesprek of het niet voldoende bijhouden.  

Sinds maart 2017 is een klantprofiel toegevoegd aan het taalstellingsvolgsysteem (TVS), waardoor 

voor de gemeente veel meer informatie beschikbaar is over een aan de gemeente gekoppelde 

vergunninghouder. Door afspraken te maken met het COA over welke informatie overgedragen 

wordt en voor een warme overdracht tussen de casemanager van het COA en de casemanager van 

de gemeente te zorgen, kunnen wij eerder en vooral gerichter aan de slag met de ondersteuning van 

vergunninghouders bij hun integratie en participatie.  

 

5.4 Verbinding zoeken met bestaande projecten, netwerken en opleidingen, ook buiten de regio 

Binnen en buiten de regio starten regelmatig groepen vergunninghouders aan trainingen en 

opleidingen die niet volledig gevuld zijn. Voorbeelden hiervan zijn project VIP (Vluchtelingen 

investeren in participatie), KiX Works en schakelklassen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

Het komt nu nog te vaak voor dat de gemeenten niet weten dat er een training of opleiding in de 

buurt van start gaat, terwijl er nog deelnemers gezocht worden. Door verbindingen te zoeken met 

bestaande projecten en opleidingen binnen en buiten de regio, willen we ervoor zorgen dat deze 

projecten en opleidingen goed benut worden en er goed gevulde groepen van start gaan.  

 

Behalve verbinding leggen met bestaande projecten en opleidingen willen wij ook verbinding leggen 

met bestaande ‘sociale’ netwerken. Een netwerk zorgt ervoor dat iemand eerder integreert en  

participeert en is hierdoor van groot belang.  
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Wij willen ook inventariseren welke mogelijkheden in de regio en daarbuiten bestaan voor groepen 

vergunninghouders die minder vaak voorkomen in onze regio en die wij minder goed weten te 

bereiken. Voorbeeld hiervan zijn de vergunninghouders uit Afrikaanse landen, zoals Eritrea. Door 

verbinding te leggen met al bestaande en succesvolle trajecten voor deze groepen kunnen we ze 

goede ondersteuning richting integratie en participatie bieden.   

 

5.5 Regie op inburgering en samenwerkingsafspraken met aanbieders van inburgeringstrajecten 

Sinds de regie op inburgering bij de gemeente is weggehaald is er weinig zicht op de voortgang van 

inburgering en is het ook bijna niet mogelijk voor de gemeenten om bij te sturen als er knelpunten 

zijn. Onze regio pleit voor meer regie op inburgering. Voor die tijd denken wij door samen te werken 

met de aanbieders van inburgeringstrajecten evenwel voor voldoende aanbod, duale trajecten en 

monitoring van inburgering te kunnen zorgen.  

 

Uitgangspunt in de regio is dat inburgering en participatie hand in hand gaan. Hiertoe is het van 

belang dat er inzicht is in de voortgang van beide onderdelen, zowel participatie als inburgering. Met 

de aanbieders van inburgeringstrajecten waar nog geen afspraken mee zijn gemaakt, worden alsnog 

afspraken gemaakt over monitoring van de voortgang van inburgering.  

 

Op dit moment merken we dat inburgering soms moeilijk te combineren is met participatie omdat de 

lessen overdag plaatsvinden. Door in overleg te gaan met de aanbieders van inburgeringstrajecten 

kunnen we samen zorgen voor voldoende divers en passend aanbod voor vergunninghouders in de 

regio, waardoor het combineren met participatie ook makkelijker wordt. Door voor goede aansluiting 

te zorgen kunnen we samen duale trajecten ontwikkelen.  

 

5.6 Geïntegreerde onderwijstrajecten 

Op dit moment zijn er geen geïntegreerde of duale onderwijstrajecten voor vergunninghouders in 

onze regio. Onderwijs is voornamelijk gestapeld georganiseerd. Landelijk zijn vele voorbeelden te 

vinden van succesvolle geïntegreerde onderwijstrajecten voor vergunninghouders en mooie 

samenwerkingen tussen de ISK’s, ROC’ s en andere onderwijsinstellingen,  waardoor doorstroom 

plaatsvindt. In onze regio worden de mogelijkheden van geïntegreerde en duale onderwijstrajecten 

onderzocht. Hiervoor wordt er verbinding gelegd tussen de ISK’s en het ROC. Met UAF wordt door 

sommige gemeenten in de regio reeds samengewerkt. Wij willen in samenwerking met het 

bedrijfsleven, scholen en eventueel UAF de mogelijkheden van onderwijstrajecten in de krappe 

sectoren onderzoeken en indien haalbaar opstarten.  

 

5.7 Gezamenlijke aanpak t.b.v. participatie en integratie vanaf dag 1 vanuit de AZC’s in de regio/omgeving 

Nadat vergunninghouders aan een gemeente gekoppeld zijn verblijven ze meestal nog maanden en 

soms zelfs een jaar of langer in een AZC in afwachting op huisvesting. Tijdens verblijf in een AZC 

wordt door het COA voorinburgering aangeboden. Ook worden er door de vergunninghouder met 

behulp van zijn casemanager van het COA voorbereidingen op de komst naar de gemeente gedaan, 

zoals openen van een bankrekening, aanvragen van een duo-lening en het opstellen van een CV. Na 

voorinburgering en de voorbereidende activiteiten blijft er nog veel tijd over. Vergunninghouders 

geven aan dat ze dit als verloren tijd beschouwen waarin ze zich vooral vervelen.  
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Uit de praktijk blijkt dat vergunninghouders die in een AZC verblijven nog niet het gevoel hebben dat 

hun leven in Nederland begonnen is. In de meeste gevallen weten vergunninghouders weinig of niets 

over de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn. Velen zijn nog bezig met gezinshereniging en hopen 

op snelle huisvesting. Huisvesting zien zij als een start van hun leven in Nederland.  

 

Wij zijn van mening dat we als regio door een gezamenlijke aanpak m.b.t. integratie en participatie 

vanuit de AZC’s in de regio/omgeving ervoor kunnen zorgen dat vergunninghouders al tijdens hun 

verblijf in het AZC hun gemeente leren kennen en starten met het opbouwen van hun toekomst in de 

gemeente. COA speelt hierbij een belangrijke rol als het gaat om de voorbereiding naar de komst 

naar de gemeente. Dit gaat niet alleen de verveling tegen, maar zorgt er ook voor dat de motivatie 

van vergunninghouders hoog blijft. Hierbij vinden wij het ook belangrijk dat er voldoende aandacht is 

voor vergunninghouders die zorg nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld trauma’s hebben opgelopen. 

Bij een gezamenlijke aanpak denken wij bijvoorbeeld aan acties waarbij een vergunninghouder 

kennis maakt met de gemeente, van juiste informatie wordt voorzien m.b.t. huisvesting, 

gezondheidszorg, inburgering en Participatiewet en door een casemanager van de gemeente 

geactiveerd wordt om te starten met inburgering en participatie. Het betreft maatwerk en daar waar 

vergunninghouders niet in de buurt van de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn worden geplaatst, 

zal de focus meer liggen op de warme overdracht en de mogelijkheden van participatie in de buurt 

van het AZC dan de mogelijkheden in de gemeente zelf. Hier zal COA ook een grote rol in spelen.  

 

5.8 Regionaal Vluchtelingenoverleg  

Om bovenstaande acties te kunnen opzetten willen wij een regionaal vluchtelingenoverleg in het 

leven roepen. Omdat er door het verdwijnen van het ‘ambtelijk overleg huisvesting 

vergunninghouders’ amper nog uitwisselingen van vergunninghouders plaatsvinden en hier in de 

regio wel behoefte aan is, willen we dit onderdeel koppelen aan het regionaal vluchtelingenoverleg. 

Doel van het overleg is: uitwisseling gekoppelde vergunninghouders, kennis en ervaringen 

uitwisselen, nodige verbindingen maken, samenwerkingen aan te gaan en waar gewenst en mogelijk 

zaken samen op te pakken, zoals de aanpak vanuit de AZC’s in de regio/omgeving. In het overleg, die 

eens per vier weken plaatsvindt, worden specialisten van de gemeenten uit de regio opgenomen. 

Ook andere partners (zoals COA, aanbieders van inburgeringstrajecten, onderwijsinstellingen, 

Vluchtelingenwerk etc.) kunnen een onderdeel vormen van het overleg indien de regiogemeenten dit 

nodig achten. Trekker van het overleg is de regiocoördinator Zaanstreek-Waterland.  
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6. Regionale agenda 
 

Actie Doel Wie Wanneer  

Plaatsing vergunninghouder in de buurt 
van de gekoppelde gemeente  

Snel starten met 
integratie en 
participatie 

COA z.s.m.  

Inventariseren aanpak gemeenten, 
wensen en knelpunten 

Beeld krijgen  Regiocoördinator  November 
2016 – 
januari 2017  

Organiseren regionale bijeenkomst met 
samenwerkingspartners  

Elkaar leren 
kennen/beeld 
krijgen/informati
e uitwisselen 

Regiocoördinator  April 2017  

Opstellen definitief regioplan  Concretiseren 
acties en plannen  

Regiocoördinator  Mei 2017  

Regionaal Vluchtelingenoverleg  Kennisdeling/sluit
ende 
aanpak/uitwisseli
ng gekoppelde 
vergunninghoude
rs 

Regiogemeenten Eens per 4 
weken 

Organiseren kennismaking COA – 
gemeente / uitvoering  

Elkaar leren 
kennen 

COA en 
regiocoördinator  

Juni 2017   

Kennisdeling binnen en buiten de regio   Kennisdeling  Regiogemeenten   Voortdurend  

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

Inzicht in 
mogelijkheden  

Regiocoördinator  Juli 2017  

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

Kennisdeling  COA en 
regiocoördinator 

Voortdurend  

Afspraken over warme overdracht COA 
– gemeente  

Sluitende aanpak  COA en 
regiocoördinator  

Mei – juli 
2017  

Afspraken maken over kennismaking 
vergunninghouder met de gemeente 
waar hij aan gekoppeld is 

Sluitende aanpak  COA, regiogemeenten 
en regiocoördinator 

Mei – 
augustus 
2017  

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

Doorlopende lijn  COA en 
regiogemeenten  

Voortdurend 

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

Sluitende aanpak  Iedereen  Voortdurend  

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

Sluitende aanpak  Regiocoördinator  Juli – 
augustus 
2017  

Inventarisatie m.b.t. haalbaarheid Sluitende aanpak  Onderwijsinstellingen, 2017  
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geïntegreerde trajecten en deelname 
aan kenniskring onderwijs 

beleidsmedewerkers 
onderwijs, 
regiocoördinator 

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

Sluitende aanpak  Gemeenten en 
regiocoördinator 

Maart – 
december 
2017  

Uitwerking benadering werkgevers/ 
netwerkbijeenkomsten 
bedrijfsleven/onderwijs  

Sluitende aanpak  Gemeenten samen 
met 
samenwerkingspartne
rs (WSP’s, 
Leerwerkloketten, 
NewBees, 
onderwijsinstellingen) 

2017  

Wenselijkheid inbedding van 
onderdelen in Participatiebedrijf?  

Sluitende aanpak  Gemeente Purmerend 
en Zaanstad   

2018  

  


