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1. INLEIDING  

Divosa is het project ‘Integratie en participatie vanaf dag 1’ gestart in opdracht van het ministerie van 

SZW. Inzet van het project is statushouders1 (SH) sneller toe te leiden naar een opleiding of baan, 

zodat zij makkelijker en sneller kunnen integreren,  de druk op bijstandsvoorzieningen wordt beperkt 

en het draagvlak onder de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen met een 

verblijfsstatus op peil blijft. 

Per arbeidsmarktregio is een coördinator aangesteld die samen met de gemeentes in de regio een 

plan van aanpak opstelt en uitvoert, dat bijdraagt aan snelle toeleiding van SH naar opleiding en/of 

baan. De rol van de coördinator is te faciliteren, initiëren, inspireren en bewustwording te creëren. 

Het project past goed in de wens om meer samenhang in de activiteiten binnen de 

Arbeidsmarktregio Zeeland te brengen. Daarom is bewust gekozen dit project te koppelen aan de 

structuur en overleggremia van ‘Aan de slag in Zeeland’. 

Doel van het project is om de wachttijd voor statushouders tussen koppeling aan een gemeente en 

daadwerkelijk gehuisvest worden in een gemeente zo goed mogelijk te benutten. Insteek is al in het 

AZC in te zetten op toeleiding naar werk of opleiding, naast taal en inburgering. Indien dat doel voor 

gemeentes nu nog te hoog gegrepen is, dan is het doel hen taal, inburgering, opleiding en/of werk in 

te laten regelen direct na het moment van huisvesting in hun gemeente. 

Van de Coördinator Statushouders wordt o.a. verwacht: 

1) In samenspraak met de gemeentes een regioplan opstellen, gericht op concrete resultaten 
die zij willen bereiken tot eind 2017; 

2) Verbindingen leggen tussen gemeentes en bestaande structuren als COA (op managers van 
dienst en casemanagersniveau), onderwijsinstellingen, leerwerkloketten en 
werkgeversservicepunten; 

3) Knelpunten in bestaande structuren achterhalen en adresseren. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Statushouders zijn erkende vluchtelingen die een vergunning tot verblijf in Nederland hebben gekregen (à 5 jaar). 
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2. TOTSTANDKOMING VAN HET REGIOPLAN  

In de periode van 30 januari t/m 14 maart zijn ten behoeve van dit regioplan gesprekken gevoerd 

met beleidsmedewerkers en/of klantmanagers van Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen, Middelburg, 

Veere, Schouwen-Duiveland en Tholen. Ook is gesproken met een vertegenwoordiger van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) Orionis en GR De Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-

Beveland, Reimerswaal).  Dit heeft  geresulteerd in een overzicht van kerngegevens en wensen per 

gemeente en per subregio. Hieruit zijn 9 mogelijke actiepunten gedestilleerd, die het hart van dit 

regioplan vormen (paragraaf 6). Op 14 maart jl. zijn de concept-actiepunten besproken tijdens een 

regiobijeenkomst. Hiervoor zijn de contactpersonen van de gemeentes en overige stakeholders 

uitgenodigd (zie bijlage 1 voor een overzicht). In de regiobijeenkomst zijn de actiepunten 

aangescherpt en geprioriteerd. Daarnaast is er veel inhoudelijke informatie gedeeld. De uitkomsten 

zijn verwerkt in het voor u liggende regioplan. 

Het plan is/wordt aangeboden aan de reguliere ambtelijke en bestuurlijke gremia van de 

arbeidsmarktregio Zeeland:  

- 28 maart: ambtelijke bespreking in de Werkgroep Arbeidsmarkt Zeeland (WAZ); 

- 11 april: bespreking portefeuillehouders VZG overleg, Sociale Zaken;  

- April: vaststelling in het College van B&W Goes (faciliterend voor de samenwerking ihkv de 

arbeidsmarktregio Zeeland) 

- 8 juni: ter kennisname naar de Zeeuwse Werkkamer (regionaal werkbedrijf van de 

arbeidsmarktregio Zeeland). 

- Het projectvoorstel is reeds 15 februari jl. aan het Management-overleg Zeeland (MAZ) 

voorgelegd (zie bijlage 2). 
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3. ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

Doel van het project is om de kansen op opleiding of werk te vergroten voor Nederlandse 

statushouders. Op 3 manieren wordt geprobeerd dat te bereiken. 

1:  De kansrijke koppeling  

Al in de eerste fase van de procedure wordt door COA uitvraag gedaan naar de achtergrond van de 

vluchteling.  Het idee is om de uitkomsten van de screening te gebruiken bij de koppeling van de SH 

aan een gemeente. 

Het doel van deze eerste fase is om bij de koppeling van de statushouder aan de gemeente rekening 

te houden met het arbeidspotentieel of kansen op instroom in het onderwijs, waardoor 

statushouders sneller aan het werk komen of sneller met een opleiding kunnen starten. Dit kan een 

eerste start zijn in het bieden van maatwerk in de begeleiding en het integratieproces van 

statushouders. 

2:  Bevorderen van een meer waardevolle wachttijd in het AZC 

Tweede insteek is dat gemeentes al ruim voor de daadwerkelijke huisvesting weten met welke 

statushouders zij te maken hebben, niet alleen als het gaat om leeftijd en geslacht maar ook voor 

wat betreft informatie over het arbeidspotentieel, de taal en de genoten opleiding. Daarmee kan in 

overleg met de gemeente  de wachtperiode in het AZC al worden benut om het traject naar 

integratie, het vinden van werk, opleiding en stage te stimuleren en te starten.  Hierbij wordt zoveel 

mogelijk aangesloten bij bestaande structuren. 

3: Optimaliseren van het traject richting werk en participatie na huisvesting 

Na huisvesting in de gemeente moet er een doorgaande lijn zijn om de inburgering direct voort te 

zetten en het traject naar werk en participatie zo spoedig mogelijk te continueren. 

Binnen veel gemeentes in de regio is al het nodige ontwikkeld op dit punt. In samenwerking met de 

uitvoerende organisaties van gemeentes wordt onderzocht op welke punten er verbetering en 

versnelling kan worden aangebracht. 
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4. SITUATIESCHETS ZEELAND 

De arbeidsmarktregio Zeeland omvat 13 regiogemeentes, waarbij 5 gemeentes (Borsele, Goes, 

Kapelle, Noord-Beveland,  Reimerswaal) samen  GR De Bevelanden vormen en 3 gemeentes 

(Vlissingen, Middelburg en Veere) GR Orionis Walcheren. 

GR de Bevelanden (afd. Werk, Inkomen en Zorg) is verantwoordelijk voor huisvesting, uitkering en 

werktoeleiding  van SH. Daarnaast maakt deze  afdeling de afspraken met Vluchtelingenwerk 

Zeeland/Goeree Overflakkee over Maatschappelijke begeleiding van SH; GR Orionis is 

verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking  aan SH2. In beide gevallen is het beleid rond SH de 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeentes zelf. 

De gesprekken met beleidsmedewerkers/ klantmanagers van de 8 gemeentes  en van GR De 

Bevelanden heeft veel informatie opgeleverd over hoe zij op dit moment bezig zijn met de 

huisvesting en integratie van statushouders. Uit de gesprekken bleek o.a. dat iedere gemeente vooral  

zelf het wiel aan het uitvinden is. Schouwen-Duiveland en Middelburg hebben als enige gemeentes 

een integraal plan Statushouders. 

Uit de gesprekken bleek ook dat er momenteel  geen adequate infrastructuur in Zeeland is gevormd 

om overstijgende, integrale  vraagstukken over statushouders te kunnen adresseren. Deze functie is 

in 2015/2016 deels opgepakt door het Leerwerkloket via het project ‘verbetering instroom SH  in het 

MBO-onderwijs’, deels door de Provincie d.m.v. het halfjaarlijkse huisvestingsoverleg SH  en de 

bestuurlijke regietafel gericht op (crisis)noodopvang en later de reguliere opvang via de AZC’s.  De 

regietafel heeft momenteel de focus m.n. op de koppelingen, niet zozeer op de integratie en 

participatie van SH. Zo belandt op ieder van de tafels een deel van de informatie over SH, en 

ontbreekt het grotere geheel. 

De Rijksoverheid draagt zelf overigens ook bij aan de versnippering: naast de coördinator 

statushouders arbeidsmarktregio Zeeland (inzet gedurende 2017) zijn ook een coördinator van 

OTAV-VNG actief (inzet van eind 2015 t/m juni 2017) en 2 regiocoördinatoren gezondheid 

statushouders van OTAV-VNG (inzet van november 2017 tot maart 2018).  

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale 

aanpak rondom gezondheid en welbevinden van deze groep (zie bijlage 3). De coördinator 

statushouders van de Arbeidsmarktregio Zeeland ondersteunt gemeenten om tot versnelling in de 

toeleiding van statushouders richting opleiding en werk te komen. 

                                                           
2
 Overige verantwoordelijkheden Orionis 

- Toe leiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt al dan niet met inzet van trajecten. Ook inzet van z.g. 

Werkleerbanen in het eigen “werkbedrijf” 

- Het WSP-Walcheren is de ‘afdeling werkgeversdienstverlening’ van Orionis Walcheren = dus een integraal 

onderdeel van Orionis. 

- Sociale Werkvoorziening (afbouw van huidige bestand, alles is Participatie geworden). Daarmee is Orionis  deels 

vergelijkbaar met de Betho en de Zuidhoek van de Oosterschelde regio. Dat zijn nl. primair  SW bedrijven. Orionis 

is integraal verantwoordelijk voor het volledige veld van de Participatiewet. 

- Kredietbank 
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Afgesproken is om vanuit de Arbeidsmarktregio Zeeland en de OTAV-VNG Gezondheid zoveel 

mogelijk met elkaar op te trekken. Enerzijds vanwege de noodzaak om binnen Zeeland de lijnen 

strakker te trekken en om het begrijpelijk te houden voor gemeentes, bestuurders en overige 

stakeholders; anderzijds omdat participatie en gezondheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van statushouders. Andersom is 

het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor 

goede gezondheid en welzijn van deze nieuwkomers.  

De Zeeuwse arbeidsmarkt 

Landelijk gezien groeit het aantal banen in Nederland sterker dan in Zeeland. Dat neemt niet weg dat 

de komende jaren zich kenmerken door een krappe arbeidsmarkt, wat gepaard gaat met veel 

openstaande vacatures, bijvoorbeeld voor wat betreft beroepen op wetenschappelijk, elementair en 

lager niveau; dienstverlenende beroepen; ICT, commerciële beroepen, beroepen in het openbaar 

bestuur; zorg & welzijn. Per eind 2016 waren er vooral veel vacatures voor de technische beroepen, 

transport, logistiek en bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Daarnaast biedt Zeeland 

van oudsher veel werk in de horeca, waarbij geldt dat de vraag naar horecapersoneel met name 

seizoensgebonden is. 

 

Zeeland kent een aantal grote werkgelegenheidssectoren, te weten: industrie, detailhandel, overige 

zakelijke dienstverlening, horeca en zorg & welzijn. In zorg& welzijn zijn momenteel veel ouderen 

werkzaam die op korte termijn gaan uitstromen. En ook in het onderwijs en in het openbaar bestuur 

is dat het geval. Dat betekent veel vacatures die binnen nu en 2019 beschikbaar komen en vervuld 

moeten worden. 

 

Eind november 2016 stonden bij het UWV 2.388 online-vacatures open. Een jaar eerder waren dat er 

1.740. Dit betekent een stijging van 37%. 

 

Voor meer specifieke informatie over de arbeidsmarkt, zie bijlage 4. 

 

Zeeland heeft 3 subregionale werkgeversservicepunten en 1  regionaal werkgeversservicepunt: 

- Het WSP Zeeuws-Vlaanderen is ondergebracht bij de gemeente Terneuzen 

- Het WSP Walcheren is ondergebracht bij de GR Orionis 

- Het WSP Oosterschelderegio is ondergebracht bij de GR De Bevelanden 

- Het regionale WSP Zeeland wordt ingevuld door het UWV 

 

Ten slotte zijn in Zeeland een aantal SW-bedrijven actief: 

- In Zeeuws-Vlaanderen: Dethon 

- Op Walcheren:  Orionis 

- Oosterschelderegio: de Betho (voor De Bevelanden en Tholen) en de Zuidhoek (Schouwen-

Duiveland). 
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Stand van zaken huisvesting statushouders  

Overzicht inwoners en taakstelling per gemeente en per subregio: 

Gemeente Inwoneraantal Taakstelling SH 1
e
 

helft 2017 
Achterstand SH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017 

Nog te plaatsen per 1 
april  2017 

Hulst 27.372 21 23 40 
 

Terneuzen 54.657 42 10 2 

Sluis 23.639 18 4 voor op TS  3 
 

Totaal  
Zeeuws Vlaanderen 

105.668 81   

 

Gemeente Inwoneraantal Taakstelling SH 1
e
 

helft 2017 
Achterstand SH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017 

Nog te plaatsen per 1 
april 2017 

Vlissingen 44.451 34 25 voor op TS 21 
 

Middelburg 47.873 37 54 71 
 

Veere 21.960 17 3 8 
 

Totaal  
Walcheren 

114.284 88   

 

Gemeente Inwoneraantal Taakstelling SH 1
e
 

helft 2017 
Achterstand SH 
eerdere jaren per 1 
jan. 2017 

Nog te plaatsen per 1 
april 2017 

Kapelle 12.639 10 4 voor op TS -2 
 

Reimerswaal 22.265 17 1 voor op TS  4 
 

Goes 37.207 29 3 12 
 

Borsele 22.612 18 3 voor op TS  6 
 

Noord-Beveland 7.421 6 2 -1 
 

Schouwen-Duiveland 33.735 26 21 31 
 

Tholen 25.421 20 17 24 
 

Totaal 
Oosterschelderegio 

161.300 126   

 

Een aantal gemeentes hebben moeite om  aan hun huisvestings-taakstelling te voldoen, ondanks de 

vaak grote inspanningen om dit voor elkaar te krijgen. Soms bieden gemeentes herhaaldelijk actief 

woningen aan, maar gaat het COA desondanks niet tot koppeling over. De reden hiervan blijft wat 

onduidelijk. 

In de regio zijn 2 AZC’s, 1 in Middelburg en 1 in Goes. AZC Goes is een gezinslocatie. Behalve uit deze 

AZC’s zijn aan Zeeland gekoppelde SH afkomstig uit heel het land (12 AZC’s in totaal). Dit bemoeilijkt 

het vroegtijdig contact leggen met SH door de gemeentes. Zeer waarschijnlijk komt er binnenkort 

een AZC bij waar aan Zeeland gekoppelde SH verblijven: ondanks de 14 huidige AZC’s waar aan 

Zeeland gekoppelde SH verblijven, vinden er namelijk te weinig koppelingen plaats. 
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Stand van zaken opleiding & werk SH 

 

Opleiding 

Uit het advies van de Onderwijsraad ‘Vluchtelingen en onderwijs’ (feb. 2017) blijkt dat voor 

statushouders het onderwijs in Nederland beperkt toegankelijk is en dat deze zich voordoet in alle 

fases van de leerloopbaan: ‘Zo nemen peuters lang niet in iedere gemeente deel aan voorschoolse 

voorzieningen. Leerplichtige kinderen en jongeren kunnen niet snel genoeg terecht op een passende 

school. SH in de middelbare schoolleeftijd stromen na een periode in een internationale schakelklas 

door naar een lager schoolniveau dan ze potentieel aankunnen. Hun taalbeheersing is leidend. 

Hetzelfde geldt voor SH-jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs. De kwaliteit van het 

onderwijs aan SH is onvoldoende omdat er gebrek is aan expertise en goede lesmaterialen. En 

schoolloopbanen worden herhaaldelijk onderbroken - of zelfs stilgezet - door de vele verhuizingen 

tijdens de asielprocedure.’  

In hoeverre de bevindingen van de Onderwijsraad ook gelden voor peuters en basisschoolleerlingen 

met een SH-achtergrond in Zeeland is onduidelijk. Dit was geen gespreksonderwerp in de interviews.  

Voor wat betreft de problemen van jonge SH in het voortgezet en het MBO-onderwijs, deze worden 

door contactpersonen die hiermee ervaring hebben, zonder uitzondering onderschreven. Op 

eventuele obstakels richting HBO en WO-onderwijs heeft niemand van de contactpersonen zicht. 

Om aan de problemen van jonge SH tegemoet te komen is er o.a. het Entree-onderwijs. De Entree-

opleiding is voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De opleiding bereidt jongeren 

voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een MBO-2 opleiding. Met de Entree-opleiding 

kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De 

opleiding duurt 1 jaar. 

Voor jonge SH is verder een voorschakeltraject in het leven geroepen als voorbereiding op eventuele 

deelname aan het Entree-onderwijs (Scalda : 18-23 coachklas; Terneuzen commerciële aanbieder 

PIBLW 18 – 27 jaar) gericht op betere taalbeheersing, rekenen, burgerschap en 

arbeidsmarktvaardigheden. Dit voorschakeltraject duurt 16 weken. 

Ten slotte kunnen 18-plussers die boven taalniveau A2 zitten bij het Voortgezet Algemeen 

Volwassenen Onderwijs (VAVO) bij Scalda het programma Staatsexamen Inburgering doen met de 

vakken Engels en wiskunde A op Havo-niveau. De SH staat dan sterker bij het volgen van HBO- of WO 

opleiding. 

Aanbieders van MBO-onderwijs: Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren: Scalda. Oosterschelderegio:  

Scalda, Edudelta, eventueel ROC West-Brabant. Hoornbeeck heeft een regionale functie. 

Aanbieder van HBO-onderwijs voor de hele regio: Hogeschool Zeeland. 

WO-onderwijs: University College Roosevelt. 
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Werk 

WSP Zeeuws-Vlaanderen heeft onlangs een dedicated jobhunter aangenomen t.b.v. SH die de 

Syrisch/Arabische taal machtig is. Daarnaast zijn er nog geen specifieke acties ondernomen door de 

WSP’en om SH onder de aandacht te brengen van werkgevers. 

In opdracht van GR De Bevelanden voert Vluchtelingenwerk Zeeland/Goeree-Overflakkee het project 

stagekansplaats uit. Vluchtelingenwerk staat de duale aanpak voor (taal/inburgering gelijktijdig met 

doen van betaald werk of volgen van een opleiding). Statushouders krijgen een stagekansplaats 

aangeboden op het eigen niveau zodat zij ervaring kunnen opdoen met werken en hun taal kunnen 

oefenen. Na  6 maanden volgt een evaluatiemoment en wordt gekeken  of iemand door kan naar 

betaald werk.  De begeleiding  wordt 1 op 1 gedaan door vrijwilligers die speciaal zijn geworven voor 

deze taak. Onder hen zijn veel jobcoaches uit het bedrijfsleven evenals loopbaancoaches. In totaal 

zijn er 7 jobcoaches actief, die worden aangestuurd door een (betaalde) coördinator. Het contract 

met GR De Bevelanden dateert van voorjaar 2016. Sindsdien zijn 20 SH op  een stagekansplaats 

geplaatst, waarvan 5 doorgestroomd zijn naar een reguliere baan. 

Op Walcheren financiert Vluchtelingenwerk hetzelfde project uit eigen middelen om te laten zien dat 

als Statushouders de kans krijgen en zij goed begeleid worden er goede uitstroomresultaten geboekt 

kunnen worden. Eind dit jaar zijn de middelen hiervoor op.  

Van de 8 regiogemeentes en GR De Bevelanden hebben 8 de toeleiding van SH naar inburgering, 

opleiding en werk  vanaf het moment van huisvesting grotendeels ingeregeld. Alleen GR De 

Bevelanden zet momenteel reeds actief in op duale trajecten (taal/inburgering gelijktijdig met doen 

van betaald werk of volgen van een opleiding), maar is daar nog minder ver in dan dat ze zou willen. 

De andere gemeentes hanteren nog de volgtijdelijke variant (eerst de inburgering afronden, alvorens 

SH toe te leiden naar betaald werk), een uitzondering daargelaten.  In deze gemeentes leeft het 

duale gedachtegoed echter wel. Eén gemeente geeft daarbij aan dat niet per se betaald werk het 

einddoel is van een duale aanpak maar een geslaagde integratie: door het gelijktijdig bezig zijn met 

taal/inburgering en opleiding/werkervaringsplaats/ vrijwilligerswerk kan de statushouder goed zijn 

taal oefenen en zijn sociaal netwerk uitbreiden. 

Vier gemeentes geven aan graag al in het AZC te willen starten met assessments en toeleiding van de 

aan hun gekoppelde SH naar taal/inburgering, opleiding en werk, mits de fysieke afstand tot het AZC 

dat toelaat. Twee gemeentes vinden dat te vroeg: zij willen eerst beter het traject inregelen vanaf 

huisvesting. Ook geven zij aan geen capaciteit te hebben om de stap richting AZC te zetten. Twee 

gemeentes geven aan dat bij hen de tijd tussen koppeling en huisvesting zo kort is, dat het de vraag 

is of reeds actief worden in het AZC hen iets op zou leveren. Eén van deze twee vraagt zich af 

waarom COA zelf niet gedegen, uitgebreide assessments houdt met de statushouders die in het AZC 

verblijven. Voordeel hiervan zou zijn dat alle statushouders al in een vroeg stadium uniform worden 

beoordeeld, en deze informatie ook reeds in een vroeg stadium kan worden gedeeld met de 

regiogemeente waaraan wordt gekoppeld. Eén gemeente stelt zich afwachtend op: als er goede 

resultaten mee worden geboekt in de rest van het land, dan staat deze gemeente er zeker voor open. 

Ten slotte: In het kader van een Europese project hebben de Provincie, de gemeente Tholen, 

University College Roosevelt en Vluchtelingenwerk Zeeland/Goeree Overflakkee een 

subsidieaanvraag ‘Interreg 2 Zeeën’ gedaan. De aanvraag is gericht op het ontwikkelen van een 
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toolkit SH voor onderwijs, werk, en ondernemerschap om de integratie te bevorderen en op het 

verbeteren van beleid. Bij de aanvraag zijn tevens een Belgische, Franse en Engelse 

onderwijsinstelling betrokken en The Global Institute of Justice The Hague. Trekker van het project is 

the University of Greenwich. De aanvraag is door de 1e beoordelingsronde en dus nog in de race voor 

een bijdrage van maximaal 2 mln euro. 

Voor de stand van zaken in Zeeland op het gebied van inburgering, volwasseneneducatie en 

maatschappelijke begeleiding van SH, zie bijlage 5. 
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5. ACTIEPUNTEN 

Uit de kerngegevens en wensen per gemeente die volgden uit de gesprekken met contactpersonen 

(bijlage 6) zijn actiepunten gedestilleerd, waarbij een deel direct gericht is op het aanbrengen van 

versnelling in de toeleiding naar opleiding en werk (A); en een deel actiepunten betreft die meer 

algemeen van aard zijn, maar die wel bijdragen aan de integratie en uitstroom naar werk van 

statushouders (B). 

De actiepunten worden in willekeurige volgorde gepresenteerd. Het is aan de gemeentes om:  

1) keuzes te maken welke actiepunten zij wel kansrijk vinden om op te pakken en welke niet;  

2) binnen de kansrijke actiepunten een prioritering aan te brengen (meer/minder belangrijk); 

3) daar een tijdspad aan te hangen (2017 of parkeren voor 2018); 
4) van de actiepunten die worden opgepakt aan te geven hoe resultaten of werkwijzen worden 

geborgd in de staande organisatie(s) nadat de coördinator SH haar opdracht heeft afgerond 
eind 2017. 

 
In de regiobijeenkomst van 14 maart jl. zijn de stappen 1) en 2) gezet. De actiepunten zijn dus  

besproken en geprioriteerd. Dit heeft de volgende rangorde opgeleverd: 

 Gedeelde 1e plek: ‘Warme overdracht COA-gemeente’ en ‘toegankelijk MBO-onderwijs’ 

(ieder 10 punten) 

 Gedeelde 2e plek: ‘Inzet WSP’, ‘Netwerkvorming & Kennisdeling’, ‘Regie op inburgering’ 

(ieder 8 punten) 

 3e plek: Bestuurlijke visievorming (8 voor, maar ook 2 tegenstemmen) 

 In de bespreking in het WAZ is daarnaast het belang van financiële armslag benadrukt. 

Dit betekent dat  alleen  voor de actiepunten 7 (de kracht van inzicht, monitoring) en 8 (invloed op 

het koppelingsproces COA) weinig animo bestaat om die -op dit moment- actief op te pakken. 
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A. Actiepunten gericht op versnelling toeleiding naar opleiding en werk 

1. Bestuurlijke visievorming 

Doel: De Colleges van de gemeentes  nemen bestuurlijk een standpunt in of zij een duale of 

volgtijdelijke aanpak willen hanteren ten aanzien van statushouders. Bestuurders kunnen hier een 

uitspraak over doen op gemeente-, subregionaal- of Zeeuws niveau. 

Achtergrond: Behalve de gemeentes van de GR De Bevelanden hanteren gemeentes momenteel nog 

de volgtijdelijke variant (eerst de inburgering afronden, alvorens SH toe te leiden naar betaald werk).  

In deze gemeentes leeft het duale gedachtegoed op zich wel maar is hier nog geen handen en voeten 

aan gegeven. Het huidige beleid van Walcheren verhinderde tot voor kort het inzetten van duale 

trajecten bij SH. Op verzoek van de Walcherse Raden legde Orionis de prioriteit bij de groep 

trajectbegeleiding (= overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt). Dat was voor SH ongunstig want 

alle SH die nog met inburgering bezig waren, werden ingedeeld in de categorie 

‘uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Deze categorie bestaat voor 

ruim  300 mensen uit SH en kreeg alleen voorlichting over nut en mogelijkheden van 

vrijwilligerswerk. Eind maart hebben de Walcherse raden besloten deze werkwijze te beëindigen.  

Onderstaande overzicht geeft per gemeente inzicht in het aantal SH dat een beroep  doet  op  een 

uitkering. De categorie statushouders omvat zowel nieuwe instroom (= de nieuwe 

vluchtelingeninstroom sinds 2015) als oude instroom (van voor 2015). 

Stava 31 dec 2016 
 

Aantal inwoners Aantal uitkerings-
gerechtigden 

Aantal SH onder 
uitkerings-
gerechtigden 

Percentage 
uitkeringsgerechtigde 
SH van totaal 
uitkerings-
gerechtigden 

Middelburg 47.873 1406 
 

138 10% 

Vlissingen 44.451 1926 
 

132 7% 

Veere 21.960 233 
 

60 26% 

Terneuzen 54.657 1100 
 

350 33% 

Hulst 27.372 374 
 

64 17% 

Sluis 23.639 361 
 

66 18% 

GR de Bevelanden 102.144 1475 
 

200 à 300 14 à 20% 

Tholen 25.421 356 
 

68 19% 

Schouwen-Duiveland 33.735 480 
 

106 22% 

 

Uit de tabel blijkt dat het percentage statushouders onder de uitkeringsgerechtigden hoog is, met 

name in de Gemeente Veere en Terneuzen. Vooral binnen de oude instroom kan  het lastig zijn deze 

mensen alsnog naar betaald werk te krijgen. 

Vanuit het WAZ wordt gepleit voor Zeeuwsbrede bestuurlijke instemming met de duale aanpak van 

statushouders, waarbij gemeentes zelf kunnen bepalen hoe zij daaraan vorm geven. Tevens adviseert 
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de WAZ tot regionale afstemming van methodieken over te gaan (bijvoorbeeld ten aanzien van 

assessments die worden gebruikt om de talenten en vaardigheden van statushouders in kaart te 

brengen) regionaal communicatiemateriaal te ontwikkelen richting SH (over voorzieningen, de 

participatiewet ed.) en werkgevers. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- Dit concept-plan wordt op 11 april 2017 besproken in het VZG-overleg Sociale Zaken. 

Hiermee wordt beoogd de 13 Zeeuwse bestuurders mee te nemen in de bevindingen en de 

aanpak. Naast bewustwording biedt dat ook de kans om te bespreken of er bestuurlijk de 

wens is om tot meer samenwerking bij de aanpak statushouders te komen. Als dat het geval 

is kan uitgewisseld worden van welke schaal dan uitgegaan wordt. Is dat subregionaal; zo ja, 

dan wordt bijvoorbeeld in de Oosterschelderegio het portefeuillehoudersoverleg SZ benut 

voor deze nadere verkenning (wat breder is dan de GR de Bevelanden). 

 

2. Financiële armslag  

Doel: verwerving financiële middelen om specifieke ondersteuning SH mogelijk te maken  

Achtergrond: Verschillende contactpersonen geven aan dat voor het regelen van financiële kwesties 

bij en het werkklaar maken van een statushouder zeker 3 maal zoveel tijd gemoeid is als bij een 

reguliere bijstandsgerechtigde. Dit betekent dat daar in de formatie rekening mee moet worden 

gehouden. De vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn hiervoor niet toereikend: Per 

gevestigde statushouder is in 2016 en 2017 een budget beschikbaar (4.430,- zg. ‘koppengeld’),  

evenals voor maatschappelijke begeleiding (2.370,-  via de Regeling Maatschappelijke Begeleiding 

Asielgerechtigden, de zg. RMBA-middelen). Het zijn bovendien onzekere inkomsten, waarmee 

moeilijk valt te rekenen  3. Blijft over het reguliere participatiebudget. Enkele contactpersonen  geven 

aan dat als de wens is om snel toe te leiden naar werk en opleiding, de beschikbare middelen een 

bottleneck zijn. Zaken als taal- en jobcoaching kunnen niet zomaar hieruit bekostigd worden, terwijl 

het wel noodzakelijk is ze in te regelen.  Zij merken verder op dat dit typisch een dossier is waar de 

kosten voor de baat uitgaan, maar dat vanuit de regulier beschikbare middelen voor-investeren 

eigenlijk niet mogelijk is. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- Via de diverse Colleges extra geld vrijmaken voor het snel toe leiden van statushouders naar 

werk en opleiding; 

- In het kader van  de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening 

werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA) heeft  de 

Zeeuwse Werkkamer een subsidieaanvraag gedaan. Momenteel wordt de aanvraag 

‘Verbetering samenhang en regie arbeidsmarktregio Zeeland’ beoordeeld door het 

Agentschap van het ministerie van SZW. Bij toekenning kan bezien worden of Zeeuwse 

samenwerking op het vlak van statushouders aan dit project toegevoegd kan worden. 

                                                           
3
 Als huisvesting niet tot stand komt (bijvoorbeeld doordat koppeling niet doorgaat) dan volgt geen uitkering van het 

bedrag van 4.430,-; voor de RMBA-gelden geldt bovendien dat deze alleen worden uitgekeerd bij statushouders van 18 jaar 
en ouder. Geen enkele gemeente weet vooraf uit hoeveel minderjarigen het aantal te huisvesten statushouders bestaat.  
Ook is onduidelijk of het zg. koppengeld in 2018 nog uitgekeerd gaat worden. Dit is een beslissing die bij het nieuw te 
vormen kabinet ligt. 
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-  De gezamenlijke gemeentes doen een subsidie-aanvraag bij bijvoorbeeld het Europees 

programma the Urban Innovative Actions (UIA, thema integratie van migranten en 

vluchtelingen), het Europees Fonds Asiel, Migratie en Integratie  (AMIF, thema Integratie) of 

ihkv regio-overschrijdende financieringsmogelijkheden. 

- Onderzoeken of  efficiencywinst kan worden bereikt door bundeling van krachten op 

subregionaal niveau: vanuit de huidige professionals die zich met de toeleiding van SH naar 

werk en opleiding bezighouden zouden in de Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen 

subregionale klantmanagers-teams geformeerd kunnen worden tbv SH die aan gemeentes in 

de subregio zijn gekoppeld. Bundeling van krachten dus ipv dat iedere gemeente het eigen 

wiel uitvindt en met weinig formatie ‘alles’ moet doen.  

- Onderzoeken of het anders inzetten van uitkeringsgeld (geld dat  een gemeente anders aan 

uitkering kwijt zou zijn) mogelijk is, namelijk inzetten voor versterking van de voorkant, zodat 

de toeleiding naar (deels) betaald werk vlotter kan verlopen en SH minder beroep hoeven te 

doen op een uitkering. 

 

3. Warme overdracht COA - Gemeentes 

Doel: de wachttijd van statushouders in het AZC wordt  benut om het traject naar integratie, vinden 

van werk, opleiding en stage alvast te stimuleren bij de statushouder en waar mogelijk reeds in te 

starten door de gemeente. 

Achtergrond: In het kader van ‘kansrijke koppeling’ (‘Welke statushouder heeft het meeste kans op 

werk in welke arbeidsmarktregio?’) en vanuit de verantwoordelijkheid van het COA voor de vroege 

integratie en participatie van bewoners gedurende hun verblijf in het AZC heeft COA  onlangs het 

klantprofiel vernieuwd. In dit klantprofiel wordt voortaan per statushouder in kaart gebracht wat 

diens opleidingsniveau is, geletterdheid, taalvaardigheid, welke diploma’s zijn behaald, welke 

werkervaring is opgedaan en welke opleidingswensen er zijn. Deze klantprofielen worden opgeslagen 

in het zg. TVS-systeem waar alle bij statushouders betrokken klantmanagers van gemeentes op 

kunnen worden aangesloten. Deze informatie is echter nog niet bij alle gemeentes bekend. 

Informatie over gezondheid ontbreekt veelal nog in het klantprofiel. 

Daarnaast geven de contactpersonen van gemeentes aan behoefte te hebben aan warme overdracht 

met de casemanagers van het COA en aan vroegtijdig contact met de gekoppelde statushouder zelf. 

Complicerende factor daarbij is dat aan Zeeland gekoppelde statushouders vanuit AZC’s verspreid 

over het hele land komen tot aan Dronten en Luttelgeest aan toe. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- TVS-toegang voor alle Zeeuwse beleidsmedewerkers/klantmanagers die bij de integratie van 

SH zijn betrokken. Gemeenten kunnen zelf deze personen autoriseren. 

- Middelburg heeft met COA de afspraak gemaakt dat Klantmanagers van de gemeente 

Middelburg via de skype-verbinding van het COA contact kunnen leggen met de 

casemanager COA en SH in AZC’s elders. Inzet: deze afspraak Zeeland-breed trekken. 

- De coördinator SH van de arbeidsmarktregio Zeeland legt contact met de Manager Diensten 

van de COA Unit Zuid om wensen t.b.v. de overdracht die leven bij gemeentes en 

stakeholders kort te sluiten (bijvoorbeeld informatie over gezondheid, 

diplomawaardering/onderwijsvergelijk etc). 
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- De coördinator SH faciliteert dat warme overdracht tussen casemanagers COA en 

klantmanagers gemeentes tot stand komt door meldingen van ‘geen contact’ door te 

geleiden aan de Manager Diensten van de COA Unit Zuid. 

 

4. WSP-en zetten zich actief in t.b.v. de doelgroep Statushouders 

Doel: Betaalde (deeltijd)banen en werkervaringsplaatsen aanboren voor SH. 

Achtergrond: Naast de verplichte inburgering houden statushouders behoorlijk wat tijd over in de 

week. Ten behoeve van hun integratie (taal oefenen, sociaal netwerk vergroten), voorkomen van 

gezondheidsproblemen (je nuttig voelen draagt bij aan gevoel van welbevinden) en verminderen van 

het beroep op uitkeringen (gedeeltelijk uit de uitkering is ook winst) vinden de meeste 

contactpersonen dat werkgevers actiever benaderd zouden moeten worden, want ‘onbekend maakt 

onbemind’. Het Werkgeversservicepunt Zeeuws -Vlaanderen heeft sinds kort een jobhunter in dienst 

gericht op SH. Zoals eerder beschreven had Orionis Walcheren wel actiever werkgevers tbv SH willen 

benaderen, maar ontbrak  hiervoor nog bestuurlijke goedkeuring. Met name in de zorg- en 

welzijnssector, techniek en horeca (seizoensgebonden) zijn op dit moment veel arbeidsplekken te 

vergeven (Zie Bijlage 4.‘De Zeeuwse arbeidsmarkt’).  Dit is een kans voor Statushouders. Zie ook 

www.kansopwerk.nl en www.kansopstage.nl voor een overzicht van kansrijke beroepen. Daarnaast is 

het van belang om overkoepelende organisaties als BZW, Werksaam Zeeland en Zeeland Business 

goed te betrekken en te informeren over de laatste ontwikkelingen op dit terrein. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- De werkgroep werkgeversdienstverlening (bestaande uit de coördinatoren van de 3 

subregionale WSP’en en het regionale WSP) maakt een plan van aanpak om lokale 

werkgevers te interesseren voor het in dienst nemen van SH. In dit plan wordt ingezoomd op 

eventuele vooroordelen, ‘unique sellingpoints’ van statushouders (doorzettingsvermogen 

bijvoorbeeld) en aandachtspunten in de begeleiding van statushouders. Maar ook op wat 

statushouders aan extra training of ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen 

handhaven op de werkvloer, zoals extra taaltraining gericht op het beheersen van ‘vakjargon’ 

of het inzetten van taalcoaches op de werkvloer. Werkgevers moeten vanaf het begin van 

het traject gefaciliteerd worden d.m.v. tools en instrumentarium. De werkgroep maakt 

hierbij gebruik van de expertise van Vluchtelingenwerk Zeeland/Goeree Overflakkee, het 

onderwijs (Scalda/ROC WBr) en van good practises in andere regio’s (bijvoorbeeld West-

Brabant, Welslagen Diversiteit voor de Zorg). 

- De werkgroep werkgeversdienstverlening maakt een plan van aanpak gericht op het 

stimuleren van zelfstandig ondernemerschap onder statushouders, waarbij ook wordt 

gekeken of bedrijfsovernames wellicht kansrijk zijn. 

- De werkgroep houdt er rekening mee dat er soms  een klein financieel zetje nodig is per SH 

om toeleiding voor elkaar te krijgen (mikrokrediet, bijvoorbeeld voor reiskosten, behalen 

rijbewijs etc.)  en gaat hiervan de dekkingsmogelijkheden na (zoals bijzondere bijstand, 

bestaand instrumentarium  als scholingsvouchers4, of de lid-bedrijven Brabants Zeeuwse 

Werkkamer die open staan voor individuele SH indien er knelpunten zijn). 

                                                           
4
  Vouchers à 500 voor iemand die tenminste 32 uur per week heeft gewerkt afgelopen half jaar (via Stoof -

belangenvereniging/kenniscentrum uitzendbranche). 

http://www.kansopwerk.nl/
http://www.kansopstage.nl/
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- Het netwerk van het UWV wordt betrokken en gevoed d.m.v. de uitwisseling van best 

practices rond statushouders. 

- De werkgeversservicepunten benaderen werkgevers in de sectoren zorg en welzijn, techniek 

en horeca met voorrang vanwege de grote introommogelijkheden. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met zogenaamde gereglementeerde beroepen, aangezien een verklaring 

nodig is om in een ander land werkzaam te zijn, met name in de Zorg. 

 
5. Toegankelijk MBO onderwijs voor jonge SH 

Doel: jonge statushouders die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen kunnen deelnemen aan 

het reguliere vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO). 

Achtergrond: Jonge SH lopen aan tegen het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en 

andere schoolse vaardigheden om in te kunnen stromen in reguliere klassen van het MBO. Om deze 

overstap op elkaar te laten aansluiten, is de coachklas anderstaligen 18 tot  23 jaar in het schooljaar 

2015/2016 gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Internationale Schakelklas 

Walcheren en Educatie. Aan het eind van dat jaar zijn 9 leerlingen overgestapt naar Entree. Omdat 

de regelgeving bekostiging vanuit het Ministerie niet op tijd geregeld was, kon  het schooljaar 

2016/2017 geen nieuwe Coachklas van start gaan. Inmiddels is de regelgeving aangepast en zal in het 

schooljaar 2017/2018 weer gestart worden met een coachklas. Daarnaast is een begin gemaakt met 

een combinatietraject van Entree (voor 18 tot 27 jaar zonder diploma in het land van herkomst) met 

NT2 (inburgering en niveauverhoging). Om aan dat traject deel te kunnen nemen is een taalniveau 

tussen  A 1 en A2 nodig (zie bijlage 7 voor een overzicht van de diverse taalniveaus). Ondanks deze 

initiatieven zijn er de nodige knelpunten: jongeren tussen de 23 en 30 jaar kunnen geen gebruik 

maken van de coachklas, de duur van de coachklas is voor veel SH te kort, het taalniveau blijkt 

ontoereikend om uit te kunnen stromen richting MBO2, 3 of 4 niveau etc. 

N.B. Of jonge statushouders in Zeeland oplopen tegen ontoegankelijk HBO- of WO- onderwijs is niet 

duidelijk. Geen van de contactpersonen van de gemeentes had hier ervaring mee. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- De coördinator SH van de arbeidsmartkregio Zeeland stelt dit knelpunt -dat ongetwijfeld 

elders in het land ook optreedt- aan de orde in de bijeenkomsten van de coördinatoren, om 

te achterhalen welke oplossingen in andere regio’s worden uitgeprobeerd en zo nodig dit 

aandachtpunt mee te geven aan Divosa tbv overleg met het Ministerie. 

- Een werkgroep van 1 of 2 gemeentes, Scalda, leerwerkloket en SBB leggen de ‘good 

practices’ van elders uit het land naast de huidige praktijk. Vanuit deze vergelijking doen zij 

een voorstel om tot een betere in- en doorstroom van jonge SH in het MBO-onderwijs te 

komen (=doorstart van het project ‘verbetering instroom SH in het MBO’). 

- Voor statushouders die het wel lukt om aan het MBO-onderwijs deel te nemen heeft SBB 

(Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) BBL-leerbanen opgehaald (zie 

www.stagemarkt.nl) voor de sectoren zorg en welzijn, techniek en horeca. Met voorrang 

wordt een instroomtraject opgezet voor jonge statushouders in deze branches, het liefst met 

een stevig taaltraject en een jobcoach ernaast. In onderling overleg wordt bepaald wie daar 

de meest passende trekker op is en wie daarbij moeten worden betrokken (Viazorg, Scalda 

etc). 

http://www.stagemarkt.nl/
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- Voor laagopgeleide SH (praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs) wordt 

samenwerking gezocht met de Zeeuwse Stichting Maatwerk, zodat de student mogelijk 

praktijkcertificaten kan halen. 

- Inbouwen van de online tool Pathfinder op de eigen gemeentesite: Pathfinder bundelt 

informatie over zaken als taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten 

en diplomawaardering. Vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn kunnen zich zo 

makkelijk oriënteren op MBO- of Hoger Onderwijs. De tool is ontwikkeld door EP-Nuffic en 

Stichting voor Vluchteling -Studenten UAF. 

B. Overige actiepunten 

6. Netwerkvorming en kennisdeling tussen gemeentes en relevante actoren  

Doel: Versnippering en eigen wiel uitvinden mbt aanpak statushouders tegengaan. 

Achtergrond: De gesprekken met gemeentes roepen het beeld op van beleidsmedewerkers en 

klantmanagers die zich met hart en ziel inzetten om statushouders zo goed mogelijk op weg te 

helpen. Behalve reguliere werkuren worden er heel wat passie-uren in gestopt door sommige 

medewerkers: in enkele gemeentes liggen huisvesting regelen, uitkeringen verstrekken, 

accounthouderschap maatschappelijke begeleiding en toe leiden naar werkervaringsplaatsen in 

handen van 1 medewerker. Dit maakt de aanpak statushouders uitermate kwetsbaar. Binnen die 

werkdruk is het meer dan voorstelbaar dat medewerkers niet de tijd (kunnen) nemen om contact te 

zoeken met buurgemeentes. Dit alles te samen leidt tot steeds opnieuw het wiel uitvinden en een 

versnipperde aanpak statushouders. Een enkele keer wordt wel over de grenzen van de eigen 

gemeente gekeken. Tholen, Schouwen-Duiveland en GR De Bevelanden gaan samen de Talentenscan 

van AMN inkopen t.b.v. uniforme assessments van SH. Echter: dit is weer een andere dan de 

assessment die Scalda van plan is in te zetten (NOA) en die het WSP Zeeuws-Vlaanderen reeds 

beschikbaar heeft (Incheck, LDC). Vanuit de WAZ wordt de wens uitgesproken voor regionale 

afspraken, regionale aansluiting en regionale afstemming van methodieken. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- De coördinator SH van de arbeidsmarktregio Zeeland maakt een ‘Wie doet wat’- overzicht 

met contactgegevens van betrokken ambtenaren en uitvoerders (te sorteren op gemeente 

en op thema) 

- De coördinator SH maakt vanuit de kennismakingsgesprekken die tbv dit regioplan zijn 

gevoerd overzichts-A4’s per thema, zodat medewerkers gemeentes snel kunnen achterhalen 

waar collega’s andere gemeentes al mee bezig zijn. 

- In vervolg op het  Divosa-congres van 20 april as. over ‘good practices integratie en 

participatie SH’ organiseert de coördinator SH samen met de OTAV-VNG, regiocoördinatoren 

gezondheid OTAV-VNG, Provincie Zeeland en 1 van de gemeentes een Zeeuwse meet & greet 

met speeddating en inhoudelijke verdieping op thema’s waaraan in Zeeland behoefte is. In 

de organisatie van die dag krijgen SH ook een rol, bijvoorbeeld als ambassadeurs, student- SH 

van Entree die koken en bedienen, SH die hun verhaal vertellen etc. 
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7. De kracht van inzicht 

Doel: monitoring van de uitstroom van SH richting opleiding en werk, op Zeeuws, subregionaal, dan 

wel op gemeente-niveau. 

Achtergrond: Momenteel monitoren de meeste gemeentes de bij hun woonachtige statushouders 

alleen zolang zij in de uitkering zitten. Daarnaast komt er enige informatie over statushouders terug 

naar de gemeentes via Vluchtelingenwerk. Wanneer bestuurders van gemeentes kiezen voor een 

duale aanpak kan het hen veel sturingsinformatie opleveren als de vorderingen van statushouders 

gedurende langere tijd gericht worden gevolgd. Bovendien kunnen de monitoringsresultaten worden 

gebruikt om het belang van de duale aanpak voor statushouders beter te communiceren naar de 

Zeeuwse bevolking.  

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- Het team arbeidsmarktregio Zeeland stemt af met het UWV, het Zeeuws planbureau en 

Bibliotheek van Zeeland (die verantwoordelijk is voor instandhouding van de  Zeeuwse 

onderwijs- en arbeidsmarktmonitor) 

 

8. De gemeenten krijgen invloed op het koppelingsproces COA (welke statushouders wordt in 

welke Zeeuwse gemeente gehuisvest) 

Doel: Iedere statushouder woont op de meest passende plek. 

Achtergrond: Enkele gemeentes geven aan dat zij SH graag fijnmaziger gekoppeld zouden willen zien 

worden door het COA, nl. gericht op de subregio’s in Zeeland (de Oosterschelderegio, Walcheren en 

Zeeuws-Vlaanderen) en soms op gemeente-niveau. Goes heeft bijvoorbeeld passende huisvesting 

beschikbaar voor alleenstaanden. Veere en Hulst geven juist aan dat haar kernen bij uitstek geschikt 

zijn voor gezinnen (veel eengezinswoningen, veilig opvoedklimaat) en dat dergelijke koppelingen de 

integratie van SH ook ten goede zou komen: via de kinderen is de verbinding met de rest van het 

dorp snel gelegd. Ook zorgen de kinderen ervoor dat het plaatselijke, noodlijdende schooltje kan 

blijven bestaan. Een win-win  situatie dus: voor de SH en voor de regio Zeeland. 

GR de Bevelanden geeft aan dat een gezamenlijke taakstelling voor de hele GR waarbij in onderling 

overleg wordt besloten welke SH in welke van de 5 deelnemende gemeentes wordt geplaatst 

logischer is bij een Gemeenschappelijke Regeling, dan de huidige afspraak dat ieder van de 5 

gemeentes verantwoordelijk is voor haar eigen taakstelling. GR De Bevelanden zou hier graag andere 

afspraken over maken met het COA. 

Ideeën om het beoogde doel te bereiken: 

- De gemeentes stemmen hun voorkeuren onderling af en geven hun gezamenlijke 

wensenlijstje door aan de Manager van Dienst COA Unit Zuid. Samen onderzoeken zij welke 

gemeentewensen mee kunnen worden genomen in de koppeling door COA van SH aan 

Zeeuwse gemeentes en aan welke wensen het COA niet tegemoet kan komen. 
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9. Regie op inburgering  &  integraal werken 

Doel: Succesvolle inburgering, integratie en vergroting kansen SH op de arbeidsmarkt . 

Achtergrond: Hoewel gemeentes geen verantwoordelijkheid meer hebben voor de 

inburgeringsplichtigen vanaf 2013, hebben zij er wel  alle belang bij om het inburgeringstraject te 

volgen: het niet tijdig en voortvarend oppakken van het inburgeringstraject zal leiden tot 

belemmeringen van de re-integratie en uitstroom uit de uitkering verhinderen. Dat is niet in het 

belang van de gemeentes: iedere persoon die door onvoldoende inspanningen in de uitkering blijft 

kost circa 13.400 op jaarbasis. En het is natuurlijk ook niet in het belang van de inburgeringsplichtige: 

het beheersen van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen en te integreren in de 

Nederlandse samenleving. Het is om deze reden dat Middelburg wel van plan is de vorderingen van 

inburgerende SH te monitoren. Het is onderdeel van een integrale aanpak rond statushouders, 

waarbij alle levensterreinen in kaart worden gebracht, aanbieders actief samenwerken in het belang 

van statushouders5 en de regie in handen is van een klantadviseur. Het Middelburgse plan van 

aanpak voorziet  in de mogelijkheid om signalen dat het niet goed gaat met een SH neer te leggen bij 

de klantadviseurs. SH die het makkelijkst uit beeld verdwijnen (mensen die uitvallen tijdens de 

inburgering, vrouwen die thuiszitten terwijl partner werkt, NUG-gers,  schoolgaanden) blijven zo op 

het netvlies. Persoonlijke belemmeringen bij statushouders zoals  financiën, gezondheid, ontbreken 

van kinderopvang e.d. kunnen zo beter worden begeleid. 

Ideeën om beoogde doel te bereiken: 

- Conform het Middelburgse voorstel de begeleiding van statushouders integraal oppakken. 

- Indien gemeentes dat een stap te ver vinden gaan in ieder geval de individuele voortgang van 

SH op inburgering monitoren. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Inburgeringslessen van Scalda zouden bijvoorbeeld binnen het leerwerkbedrijf van Orionis aangeboden 

kunnen worden, zodat de SH geen reistijd en reiskosten kwijt is. 
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6. RANDVOORWAARDEN EN TAKEN VAN DE BETROKKEN PARTNERS 

COA 

Om toegang te krijgen tot de informatie is medewerking van COA vereist. COA moet per locatie een 

contactpersoon aanstellen voor dit project waarmee overleg mogelijk is. Tevens moet het mogelijk 

zijn op beveiligde wijze informatie te delen. 

Divosa 

Via Divosa moet landelijk het project bekend worden gemaakt en faciliteiten worden geboden om 

van  elkaar te leren. Knelpunten kunnen hier in het landelijk overleg worden ingebracht en opgelost. 

Gemeenten 

Relevante gegevens leveren voor het project 

Bereid zijn te overleggen over maatwerkoplossingen.  

Samenwerkingsbereidheid in de werkgeversbenadering via het WSP of via andere lokale initiatieven. 

Knelpunten in de wet- en regelgeving kunnen onder aandacht worden gebracht bij het Ministerie 

van SZW. 

Taken coördinator SH volgens de projectbeschrijving van DIVOSA 

- Opstellen van een regioplan en in overleg met het projectbureau Divosa afspraken maken 

over ondersteuningsvragen en activiteiten. 

- Deelname aan het overleg met het projectbureau Divosa, overige regiocoördinatoren en 

andere partners. 

- Opleveren van een voortgangsrapportage over de activiteiten die zijn ondernomen. 

- Commitment en betrokkenheid creëren waardoor gemeenten eerder aan de slag gaan zo 

mogelijk ook met de groep statushouders in de AZC ‘s. 

- Netwerk met onderwijs in de regio uitbouwen. 

- Netwerk uitbouwen met partijen die statushouders ondersteunen. 

- Regelmatig afstemming met de manager van dienst COA van hun regio. 

- Knelpunten aanleveren bij DIVOSA en het Ministerie SZW. 

De coördinator statushouders wordt aangesteld bij de arbeidsmarktregio Zeeland6. 

                                                           
6
 Zeeland is een van de 35 arbeidsmarktregio’s die het Rijk heeft ingesteld. De Arbeidsmarktregio Zeeland, met Goes als 

centrumgemeente, werkt onder de naam Aan de slag in Zeeland. Het doel is de regionale samenwerking tussen gemeenten, 

sociale werkbedrijven, werknemers- en werkgeversorganisaties, het UWV en het onderwijs te bevorderen, zodat het 

toeleiden naar werk voor iedereen in Zeeland zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. Aan de slag in Zeeland is het platform 

waar onder meer gewerkt wordt aan afstemming rond de uitvoering van de Participatiewet, het invullen van de 

banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van april 2013, de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid, de coördinatie rond de 

toeleiding van statushouders naar werk en/of opleiding en de coördinatie van de subsidietrajecten van het Europees Sociaal 

Fonds (ESF).  

Alle taken die voortvloeien uit de positie van centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland worden uitgevoerd 

door het team Arbeidsmarktregio, dat deel uitmaakt van de afdeling Samenleving van de gemeente Goes.  

 


