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Inleiding 

De vele brandhaarden op de wereld hebben in 2015 en 2016 geleid tot een verhoogde instroom van 
vluchtelingen in Europa en Nederland. De omvang van de instroom en het korte tijdbestek waarin de 
instroom heeft plaatsgevonden, hebben Nederland fors uitgedaagd, zowel op het gebied van opvang 
(fysieke domein) als de integratie (sociale domein) van deze nieuwkomers. In dit regioplan wordt 
zowel beschreven welke acties er zijn ondernomen in de regio Hart van Brabant1 als hoe we deze 
taak de komende periode gaan aanpakken. Met de onlangs aangekondigde ingrijpende 
veranderingen binnen het inburgeringsstelsel, wil de regio Hart van Brabant hier zo vroeg mogelijk 
op anticiperen.  

 
Vanuit Divosa is er steeds gewerkt met vier fases, deze vier fases vormen de hoofdstukindeling van 
het regioplan.  

1. Kansrijke koppeling 
2. Integratie en participatie vanaf dag 1 
3. Warme overdracht en doorlopende lijn 
4. Integrale trajecten 
 

Binnen de regio Hart van Brabant worden er binnen het werkveld verschillende termen gebruikt. Zo 
wordt een vluchteling met (tijdelijke) verblijfsvergunning een vergunninghouder of statushouder 
genoemd. Tevens zijn er andere benamingen voor de functie van begeleiding van vergunninghouders 
binnen een gemeente: klantregisseur, casemanager of klantmanager. Binnen dit regioplan wordt er 
alleen gebruik gemaakt van de termen vergunninghouder en casemanager om verwarring te 
voorkomen.  
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Fase 1: Kansrijke koppeling 

Er wordt sinds 2017 door het COA gewerkt met een Klantprofiel en sindsdien ontvangen 
gemeenten meer informatie over een vergunninghouder. Het is echter afhankelijk van de 
casemanager van het COA hoe het klantprofiel wordt ingevuld. Vanwege het feit dat gemeenten pas 
in beeld komen bij huisvesting van de vergunninghouder, gaat veel waardevolle tijd verloren. In de 
regio Hart van Brabant zijn 2 COA opvanglocaties gevestigd (Gilze en Oisterwijk), maar de 
vergunninghouders die daar worden opgevangen, worden niet gehuisvest in de regio. Hierdoor is het 
lastig voor de regio gemeenten om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij het 
integratieproces van de vergunninghouders die in de regio komen wonen. Vanuit de regio Hart van 
Brabant wordt daarom ook sterk aangedrongen op de realisatie van (kleinschalige) regio opvang, 
waarbij opvang in de regio, gelijk staat aan huisvesting in de regio. Op die manier kunnen gemeenten 
vroegtijdig (al in het AZC) aan de slag met integratie en participatie op regionaal en zelfs op 
gemeentelijk niveau, waarbij het opbouwen van een duurzame relatie en een duurzaam netwerk 
voorop staat. Om bij te dragen aan die doelstelling is de regio Hart van Brabant het gesprek 
aangegaan met het COA en wordt deelgenomen aan de overlegtafels waarbij dit onderwerp wordt 
besproken.  

Taakstelling 

De regio Hart van Brabant vindt het belangrijk dat er wordt samengewerkt met betrekking tot de 
taakstelling. Zo heeft er bijvoorbeeld in 2017 een samenwerking plaatsgevonden tussen Waalwijk en 
Oisterwijk, waarbij de gemeente Waalwijk een deel van de taakstelling heeft overgenomen van de 
gemeente Oisterwijk.  

 
In onderstaande tabel is de taakstelling vanaf 2011 weergeven  

 
  

Taakstelling Arbeidsmarktregio Hart van Brabant 
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2011 118 15 10 15 16 14 14 20 27 6 5 260 

2012 52 8 5 7 8 6 6 22 12 3 3 132 

2013 109 14 9 14 14 13 13 28 25 6 4 249 

2014 161 21 12 20 21 19 19 41 37 8 6 365 

2015 397 45 27 44 45 40 40 73 80 17 12 820 

2016 536 66 39 65 67 60 60 110 119 23 14 1159 

2017 285 35 21 35 36 32 32 59 64 14 9 622 

2018 296 37 22 37 37 33 33 61 66 15 10 647 

Totale 
taakstelling HvB 

1954 241 145 237 244 217 217 414 430 92 63 4254 
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In onderstaande tabel is de realisatie in 2018 in de periode van januari tot en met juni 
weergegeven. Deze cijfers ontvangt de regio coördinator elke maand van het COA en worden 
gedeeld met de beleidsmedewerkers op dit onderwerp van de regio. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat deze realisatiecijfers niet afgezet zijn tegen de realisatie in 2017 en voorgaande jaren. Zo 
heeft onder andere de gemeente Tilburg in voorgaande jaren meer vergunninghouders gehuisvest 
dan opgedragen was ingevolge de taakstelling, waardoor een deel van de realisatie voor 2018 al in 
2017 heeft plaatsgevonden. Deze cijfers staan niet in onderstaande tabel opgenomen.    

 
Binnen de regio Hart van Brabant is een regionale werkgroep wonen actief. Vanuit het regio-overleg 
Divosa sluit een beleidsmedewerker aan bij dit overleg.  

Bruggenbouwers met passie  

In december 2017 bestond het project Screening en Matching een jaar. Divosa verzamelde de 
successen in een publicatie: Bruggenbouwers met passie (Divosa, december 2017).Vanuit de regio 
Hart van Brabant is destijds het succes van de menukaart voor de regio gedeeld. Dit is een overzicht 
met alle initiatieven in de regio; van vrijwilligerswerk tot duale trajecten. Je kunt in een oogopslag 
zien dat er bijvoorbeeld in Dongen, Waalwijk en Heusden  werkplaatsen zijn en in Tilburg een 
horecatraject.  

Deze menukaart is een handreiking aan de casemanagers van de gemeenten binnen de regio die 
zich bezig houden met de begeleiding van vergunninghouders in hun gemeente. Het doel van de 
menukaart is om alle aanwezige informatie binnen de regio in kaart te brengen, er voor te zorgen dat 
er gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise, de nieuwe Brabanders in de regio beter te 
kunnen begeleiden en optimaal gebruik te maken van elkaars voorzieningen. Vanwege de vele 
(tijdelijke) initiatieven, was het een uitdaging om het Word-document te voorzien van recente 
informatie en frequent de bijgewerkte versie te verspreiden per e-mail. Naar aanleiding van dit 
knelpunt is de website Nieuwe Brabanders opgezet. Op deze website is de informatie geplaatst van 
de in december 2017 gepresenteerde menukaart. De informatie - die op de website is geplaatst - is 
niet uitputtend, maar geeft aanleiding om in contact met elkaar te komen en gebruik te maken van 
elkaars expertise. Er zijn activiteiten opgenomen die al draaien, maar ook nog in ontwikkeling zijn.  

  
Onlangs is de website Nieuwe Brabanders aan de casemanagers uit de regio gepresenteerd. De 

eerste reacties zijn erg positief. Via het contactformulier hebben ze de mogelijkheid om informatie te 
laten toevoegen, aanpassen en verwijderen. In oktober 2018 wordt de website geëvalueerd.  

 

https://nieuwebrabanders.jimdo.com  
  

Aantal gehuisveste vergunninghouders in 2018 t/m juni 2018 
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Data COA 
(realisatie tot 
juli 2018) 82 17 5 22 23 11 2 14 11 0 0 187 

https://www.divosa.nl/onderwerpen/screening-en-matching-vergunninghouders
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/201712_screening-matching-bruggenbouwers-met-passie.pdf
https://nieuwebrabanders.jimdo.com/
https://nieuwebrabanders.jimdo.com/
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Fase 2: Integratie en participatie vanaf dag 1 

 
Integratie en participatie van dag 1 is onderdeel geweest van een pilot die heeft gelopen in de 
gemeente Tilburg waarbij in Fase3 van dit document nader op wordt ingegaan. Er was een nauwe 
samenwerking met het COA en de programma's die het COA geeft op het AZC zijn dan ook bekend en 
staan beschreven op de eerder genoemde regionale website.  
 
Omdat de regio Hart van Brabant sterk wil inzetten op integratie en participatie vanaf dag 1 is de 
afgelopen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenoemd Inburgering+ traject waarbij 
de gehele regio en haar partners zijn betrokken. Het doel is, om een gezamenlijk, uniform traject op 
te zetten binnen de gehele regio waarbij vergunninghouders vanaf dag 1 (na verkrijgen van een 
verblijfsvergunning) werken aan integratie en participatie samen met de gemeente en het COA. In de 
navolgende hoofdstukken wordt hier verder op ingegaan.  

Fase 3: Warme overdracht en doorlopende lijn 

De manier waarop vergunninghouders door de gemeenten van de regio Hart van Brabant 
begeleiding krijgen is verschillend. Zoals al aangegeven in de inleiding is er binnen de verschillende 
gemeenten gekozen voor een andere functiebenaming en wordt deze functie ook anders uitgevoerd. 
In Tilburg is in de periode van 2017-2018 echter geëxperimenteerd met een warme overdracht, het 
opzetten van een samenwerking tussen het COA en de gemeente op basis van het klantprofiel en 
een vroegtijdige integratie en participatie. Met betrekking tot de warme overdracht, wordt hieronder 
daarom enkel de situatie in de gemeente Tilburg aangegeven.  
 

Warme overdracht 

Op 1 juli 2017 startte in Tilburg het team klantregie vergunninghouders, gepositioneerd bij 
afdeling Werk en Inkomen van gemeente Tilburg. Het team bestaat uit zes casemanagers met kennis 
en expertise ten aanzien van de doelgroep vergunninghouders en zijn gekoppeld aan een bepaalde 
wijk in Tilburg. Als voorbereiding op dit klantregie team is tussen 1 januari en 1 juli 2017 gekozen 
voor een tijdelijke invulling van de begeleiding van de vergunninghouders, waarbij een geselecteerde 
groep kansrijke vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning en begeleiding 
kreeg richting de arbeidsmarkt: het Overbruggingsexperiment (OBE).  

 
Binnen het OBE is geëxperimenteerd met een warme overdracht, de wijze van regievoering, 

begeleiding richting werk of opleiding en het vormen van een goed klantbeeld per 
vergunninghouder. Doelgroep van het overbruggingsexperiment bestond uit vergunninghouders in 
de leeftijd van 18 t/m 65 jaar, vanaf 2015 woonachtig in Tilburg en gehuisvest vanuit de 
opvanglocatie van COA in Tilburg: Jozefzorg.  

 
Vanaf 2017 is ingezet op nieuw beleid wat is uitgewerkt in Bijlage 12 van dit document. Na 

koppeling van de vergunninghouders door het COA aan Tilburg woont de vergunninghouder nog niet 
in de gemeente Tilburg, maar verblijft nog in de opvanglocatie. Om sneller een scherp klantbeeld te 
krijgen, heeft de casemanager een aantal elementen die hem daarbij helpt. Zo maakt de 
casemanager al kennis met de vergunninghouder op het moment dat de vergunninghouder wordt 
gekoppeld aan de gemeente Tilburg en vindt er een gesprek plaats tussen de casemanager van het 
COA, de vergunninghouder en de casemanager van de gemeente.. Ter ondersteuning van dit gesprek 
is door de gemeente Tilburg en het COA een klantprofiel ontwikkelt. Hierop staan de gegevens 

                                                           
2
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benoemd die een juiste begeleiding van vergunninghouders kan bevorderen. Dit klantprofiel wordt 
inmiddels door het COA op landelijk niveau ingezet. Deze vroegtijdige kennismaking, moet ervoor 
zorgen dat direct na huisvesting het juiste duale traject en de juiste begeleiding aan de 
vergunninghouder geboden wordt. De unieke afspraak tussen de gemeente Tilburg en het COA 
waarbij de opvanglocatie gelijk gesteld werd aan de huisvestingslocatie heeft bijgedragen aan het 
behaalde succes met betrekking tot de integratie en participatie van vergunninghouders in Tilburg. 
Dankzij deze afspraak was de gemeente Tilburg in staat om de integratie en participatie vanaf dag 1 
na het verkrijgen van de verblijfsvergunning te verwezenlijken. 

 
De pilot is afgerond en de opvanglocatie in de gemeente Tilburg is gesloten.. Dit betekent echter 

niet dat alles wat in gang gezet is, niet meer in ontwikkeling is. Het succes van de pilot is niet 
onopgemerkt gebleven. In de arbeidsmarktregio Hart van Brabant is dan ook veel interesse om de 
pilot voort te zetten. Op dit moment worden de vergunninghouders vanuit de regio-opvanglocaties 
Gilze en Oisterwijk echter gehuisvest in andere regio's dan de arbeidsmarktregio Hart van Brabant. 
Met het COA wordt vanuit de regio daarom gesproken over mogelijke regioplaatsing: alle 
vluchtelingen die in de regio worden opgevangen (opvanglocaties Gilze en Oisterwijk), worden ook in 
de regio gehuisvest tot aan een maximum van de regionale taakstelling. Als deze afspraak tot stand 
komt, kan de Tilburgse pilot voorgezet worden in de regio en kan vergunninghouders een 
vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuningsaanpak aangeboden worden, waardoor ze 
sneller en vaker zullen participeren in de regio.  
 

Samenwerking met het COA 

 
Zoals hierboven is aangegeven is er vanuit de regio een goede samenwerking met het COA. Deze 
samenwerking wil de regio Hart van Brabant graag continueren. Binnen de regio is een Regionale 
werkgroep Wonen actief. De voorzitter van deze werkgroep wordt geleverd door de gemeente 
Heusden en alle beleidsmedewerkers huisvesting van de regiogemeenten nemen hieraan deel. 
Binnen deze werkgroep wordt ook de doelgroep vergunninghouders besproken en de samenwerking 
met het COA.  
 
In de gemeente Tilburg hebben twee medewerkers van het frontoffice binnen de afdeling Werk en 
Inkomen de beschikking over de gegevens in TVS en is er een nauwe samenwerking met het COA, 
onder andere omtrent plaatsingen. Binnen de overige gemeenten in de regio Hart van Brabant 
hebben de beleidsmedewerkers de beschikking over de gegevens in TVS. Vanuit het regionaal 
overleg heeft de regio coördinator contact met het COA omtrent regio overstijgende onderwerpen.   
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Fase 4: Integrale trajecten 

 
Vanaf 2015 zetten gemeenten in op een zo vroeg mogelijke participatie via duale trajecten. Naast de 
inburgering worden verschillende werktrajecten opgezet waardoor de vergunninghouder naast zijn 
inburgering ook werkervaring kan opdoen of zelfs al betaald aan de slag kan gaan. Al deze trajecten 
zijn opgenomen op de eerder genoemde website die is opgezet voor de gehele regio Hart van 
Brabant. Om te bepalen voor welke trajecten een vergunninghouder in aanmerking komt, gebruiken 
de regiogemeenten een screeningsinstrument. Iedere gemeente in de regio Hart van Brabant biedt 
een oriëntatietraject aan de vergunninghouder aan. Er is echter niet gekozen voor 1 aanbieder, maar 
iedere gemeente vult het eigen oriëntatietraject op een andere manier in. Deze trajecten staan 
wederom omschreven op de eerder genoemde website. Het nieuw op te zetten Inburgering+ traject 
binnen de regio zal hieronder verder worden toegelicht. 
 
Bij het opzetten en de uitvoering van de verschillende leer-werktrajecten zien we in de regio een 
groot aantal hindernissen. Eén van die hindernissen is de manier waarop de inburgeringslessen bij de 
inburgeringsschool georganiseerd zijn. In de regio Hart van Brabant zijn meer dan 20 
inburgeringsscholen actief met ieder een eigen lesrooster. Als een gemeente of de regio met een 
werkgever een werktraject heeft opgezet is de uitdaging om met alle inburgeringsscholen sluitende 
afspraken te maken. Mocht er iets wijzigen in de lesroosters of stapt een vergunninghouder over 
naar een andere inburgeringsschool, dan moet de samenwerking opnieuw worden besproken. Bij de 
trajecten die wel effectief bleken te zijn zie je vaak dat de volgende factoren aanwezig zijn:  

- In de desbetreffende gemeente is maar één inburgeringsschool in de nabije omgeving;   
- Het is een leer-werktraject voor vergunninghouders die hun inburgeringsexamen  (bijna) 

hebben afgerond; 
- Het is een leer-werk traject voor vergunninghouders met een Nederlands taalniveau van 

minimaal A2.   
 

Inburgering+ trajecten3 

Om de doelstelling een betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor vergunninghouders te kunnen 
realiseren, wil de regio Hart van Brabant duale trajecten aanbieden, met flexibele inburgering en een 
doorlopende leerlijn. Om werk en opleiding te kunnen combineren met de inburgeringslessen wil de 
regio Hart van Brabant de regie op inburgering meer naar zich toetrekken. Dit is momenteel erg 
lastig, aangezien het aanbieden van inburgeringslessen een commerciële markt is.  
10 oktober 2017 werd echter het regeerakkoord gepresenteerd: Vertrouwen in de toekomst, 
Regeerakkoord 2017 – 2021. In dit regeerakkoord werd het o.a. volgende aangegeven:  

 De taaleis wordt aangescherpt van A2 naar B1. Hiertoe wordt ook taalles op niveau B1 
gefinancierd door de rijksoverheid; 

 Een simpeler en activerend systeem van voorzieningen voor vergunninghouders kan dan 
inhouden: een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject;  

 Gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en 
de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld; 

  

                                                           
3
 Bijlage II Inburgering+ traject - schema 
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Met het regeerakkoord als leidraad heeft de regio Hart van Brabant in de tweede helft van 2017 

ingezet op integrale en vroegtijdige duale trajecten waarbij de regie bij de gemeente ligt. Het doel is 
om integrale trajecten aan te bieden aan de inburgeraar waarbij hij binnen een bepaalde branche de 
inburgeringslessen aangeboden krijgt. De inburgeringsscholen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk 
voor de samenwerking met de verschillende organisaties en werkgevers binnen de desbetreffende 
branche.  

In oktober 2017 en in maart 2018 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden met alle 
inburgeringsscholen uit de regio Hart van Brabant en is gevraagd om mee te denken voor nieuw 
beleid. Er is aangegeven welke weg de regio wil gaan bewandelen en er is ingaan op de bepalingen in 
het regeerakkoord en mogelijk nieuwe wetgeving. N.a.v. die bijeenkomsten hebben vier 
inburgeringsscholen gereageerd en input gegeven. Ook zijn zij aan de slag gegaan met het opstellen 
van een nieuw integraal en duaal programma voor inburgering binnen een bepaalde sector. In de 
maanden daarna zijn zij gezamenlijk aan de slag gegaan om een breed aanbod te kunnen creëren.    

Vervolgens heeft minister Koolmees op maandag 2 juli  jl. een contourenbrief gestuurd naar de 
Tweede Kamer waarin staat aangegeven op welke manier het nieuwe inburgeringsstelsel vorm 
gegeven moet worden. Het advies sluit geheel aan bij hetgeen de Regio Hart van Brabant het laatste 
half jaar heeft ontwikkeld.  

De uitwerking van het inburgering+ programma wordt daarom doorgezet en hiervoor is 
inmiddels een Europese subsidieaanvraag ingediend. In 2019 wil de regio Hart van Brabant zich 
voorbereiden op de veranderopgave inburgering en pilots gaan draaien met integrale en duale 
trajecten. Hierbij moet opgemerkt worden dat het een trail and error traject gaat worden. De pilot 
wordt opgezet en uitgevoerd met alle direct betrokkenen: casemanagers, beleidsmedewerkers, 
klankbordgroep vergunninghouders, inburgeringsscholen, werkgevers etc. Hiertoe zijn regionale  
werkgroepen opgezet die de verschillende onderdelen van het Inburgering+ traject verder gaan 
uitwerken.   

 

Samenwerking gemeente Tilburg en UAF 

Volwassen vergunninghouders worden in staat gesteld om een opleiding op wo-, hbo- of mbo-
niveau te volgen, zodat zij en de samenleving maximaal gebruik kunnen maken van hun talenten. Er 
is een samenwerkingsconvenant tussen gemeente Tilburg en de Stichting voor Vluchtelingen-
Studenten UAF. Hierin zijn ook uitvoeringsrichtlijnen opgenomen wat betekent dat vluchtelingen met 
een bijstandsuitkering, op beoordeling van de casemanager vergunninghouders in samenspraak met 
team uitkeringsbeoordeling, worden vrijgesteld van arbeidsplicht voor de duur van de pre-bachelor.  

 
Alle deelnemers volgen een fulltime programma waarbij studievaardigheden, Engels, wiskunde 

en andere vakken worden aangeboden. Door het volgen van deze vakken kan de aansluiting met een 
vervolgopleiding beter worden gemaakt. Studenten kunnen doorstromen naar een voltijd (DUO 
gefinancierde) studie of studeren met behoud van uitkering (voltijd/deeltijd). Hierop is een 
maatwerkbenadering van toepassing, waarbij de individuele situatie en het toekomstperspectief 
worden gewogen. Hierbij wordt rekening gehouden met het advies van UAF en de opleiding.  

 
Een deel van de financiering van het traject komt uit de DUO inburgeringsmiddelen van de 

vergunninghouder zelf. Voorwaarde is verder dat de vluchteling heeft deelgenomen aan een 
diplomawaardering en door het UAF wordt ondersteund. Ook is ingezet op het afnemen van één 
intake voor zowel hbo als wo. Door de intake gezamenlijk af te nemen wordt voorkomen dat 
deelnemers twee maal een intake moet doen en wordt "shoppen" tussen instellingen voorkomen. 
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Pilot doorlopende leerlijn  

Om de doorstroom van het onderwijs te verbeteren wordt er na de zomervakantie gestart met 
de pilot doorlopende leerlijn. Het Schakelcollege in Tilburg is een school voor leerlingen (12-18 jaar) 
die minder dan twee jaar in Nederland wonen. Deze leerlingen beheersen niet of onvoldoende de 
Nederlandse taal om met succes het regulier voortgezet of mbo onderwijs te volgen. De pilot 
doorlopende leerlijn biedt een 1-jarige verlenging van het ISK voor analfabeten. Na dit jaar volgt er 
een assessment die toegang geeft tot de reguliere Entree opleiding. Mocht uit het assessment blijken 
dat de reguliere Entreeopleiding niet behaald kan worden, dan is er de mogelijkheid om een half jaar 
'toeleiding Entree' te volgen. Binnen dit extra aanbod, krijgen jongeren een half jaar langer intensief 
begeleiding om uiteindelijk toegelaten te kunnen worden tot het Entree.  Tot slot is er de 
mogelijkheid voor vergunninghouders om de tweejarige Entreeopleiding te verlengen met nog eens 
een jaar. Dit alles om jongeren een zo goed mogelijke start te geven, optimaal hun kansen te kunnen 
benutten en hun vaardigheden te kunnen ontwikkelen.    

 

Klankbordgroep vergunninghouders 

Medio 2018 zijn er twee klankbordgroepen opgezet. Een klantbordgroep voor volwassen 
statushouders en een klankbordgroep voor (ex-) AMV en jongeren. Door samen met 
vergunninghouders in gesprek te gaan willen we meer inzicht krijgen in hoe zij het beleid ervaren, 
waar hun prioriteiten liggen en wat er speelt binnen de gemeenschap. De gespreksonderwerpen 
bestaan uit verschillende leefgebieden: huisvesting/opvang, participatie in de wijk, begeleiding, 
zorg/gezondheid, inburgering, onderwijs, werk en AMV. Afhankelijk van de gesignaleerde 
knelpunten, wordt dit binnen het regionaal overleg besproken en kan het verder op beleidsniveau 
worden aangepakt. Praktisch zaken kunnen bijvoorbeeld aan de casemanagers worden 
overgedragen. De klankbordgroep komt tien  keer per jaar samen.  

 

Resultaat bijeenkomsten 

Binnen de regio Hart van Brabant zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om kansen en 
knelpunten in vraag en aanbod in de meest kansrijke sectoren inzichtelijk te maken. Zo zijn er onder 
andere klankbordgroepen met vergunninghouders actief die frequent bij elkaar komen, een 
tweewekelijks stedelijk AMV overleg en een jaarlijkse netwerkbijeenkomst waarvoor alle partners in 
de regio zijn uitgenodigd. Ook zijn er business speed dates georganiseerd op locatie bij werkgevers 
en is er een workshop gegeven waarbij vergunninghouders uitgelegd wordt wat werken in de 
zorgsector met zich meebrengt. Uit deze bijeenkomsten is input opgehaald voor het nieuwe 
inburgering+ beleid wat de regio Hart van Brabant wil inzetten per 2019. Ook dit beleid is tot stand 
gekomen, mede door een intensieve samenwerking met de regionale beleidsmedewerkers, de 
doelgroep zelf en de verschillende partners in de regio waaronder vluchtelingenwerk, het COA, 
diverse maatschappelijke organisaties, werkgevers, inburgeringsscholen en onderwijsinstellingen.  
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Gezondheid 

 
Vanuit de regio hart van Brabant is contact met de regio coördinator van de GGD. Deze regio 
coördinator heeft contact met de verschillende beleidsmedewerkers van de regio gemeenten. Vanuit 
het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders kunnen de regiogemeenten om advies 
vragen en wordt de samenwerking opgepakt.  
 
Nareizigers ontvangen binnen de regio dezelfde ondersteuning als reguliere vergunninghouders. Ook 
de nareizigers doorlopen een oriëntatietraject en wordt onder andere het TOP programma 
aangeboden.   

Reguliere processen 

 
Binnen de regio Hart van Brabant is een regionaal overleg georganiseerd tussen de casemanagers 
van de regiogemeenten. Zij komen frequent bijeen om ervaringen, knelpunten en goede ideeën uit 
te wisselen. De werkwijzen, kennis en ervaring wordt vastgelegd op de eerder genoemde website. 
Op deze website staat ook een antwoordformulier opgenomen. De casemanagers kunnen hun 
opmerkingen, nieuwe ideeën, knelpunten, etc . via deze site delen en vervolgens wordt het 
besproken tijdens het regionaal overleg. In oktober a.s. wordt de website geëvalueerd en wordt 
bekeken welke aanpassingen, aanvullingen en/of verbeteringen er aan de website aangebracht 
moeten worden. Indien de (informatie op de) website een waardevolle aanvulling is op de 
werkzaamheden van de casemanagers in de regio, dan wordt bekeken of de website 
geprofessionaliseerd kan worden.  

 
  



Bijlagen 

Bijlage I      Klantregie in de keten - van opvang tot integratie 
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Bijlage II  Inburgering+ traject - schema 

 



Bijlage III Inburgering+ traject - toelichting 

 

OPVANG AZC DOOR COA en BREDE INTAKE 
In het AZC wordt de vergunninghouder gekoppeld aan een gemeente. De casemanager van de desbetreffende gemeente gaat kennis maken met de 

vergunninghouder en zijn casemanager van het COA. Het volgende wordt besproken:  

 Klantprofiel  

 Blauwe map 

 Score van de Taal- en Leerbaarheidstoets 

 Eventuele diplomawaardering 
Na dit gesprek start de Brede intake. Dit is een aanvulling op de diplomawaardering en de Taal- en Leerbaarheidstoets van het COA. Met deze 

instrumenten in handen is het de bedoeling dat de casemanager een beter beeld heeft bij de mogelijkheden en de skills van een vergunninghouder.  
 
Op basis van de score van de taal- en leerbaarheidstoets wordt door de casemanager uitleg gegeven over de verschillende inburgering+ trajecten die de 

vergunninghouder straks in de regio Hart van Brabant kan volgen:  
 Fast Track naar MBO, HBO en Universiteit 
 Reguliere route, gericht op sector 
 Praktijkroute 
 

HUISVESTING REGIO 
Tijdens de verhuizing naar een woning in een gemeente van de regio Hart van Brabant ontvangt de vergunninghouder maatschappelijke begeleiding. In 

de maand daarna gaat hij wederom op gesprek bij de casemanager waarmee hij al kennis heeft gemaakt in de opvanglocatie. Deze gesprekken zullen 
frequent plaats vinden door een casemanager die is toegewezen aan de vergunninghouder..  
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ORIENTATIE TRAJECT 
Binnen het oriëntatietraject worden de workshops ten behoeve van de participatieverklaring gegeven. De regiogemeenten hebben dit traject ingekocht 

bij verschillende aanbieders. Indien in het voortraject (tijdens opvang in het AZC) bij de vergunninghouder nog geen Taal- en Leerbaarheidstoets is 
afgenomen, kan dat ook nog  tijdens het oriëntatietraject gebeuren. Ook kan hier de diplomawaardering worden aangevraagd, waarna het Persoonlijk Plan 
van Aanpak kan worden afgerond gezamenlijk met de vergunninghouder. In het Plan van Aanpak komen alle leefgebieden aan de orde en wordt gekeken op 
welke leefgebieden een hulpvraag ligt. Met betrekking tot het inburgering+ traject wordt naar het volgende gekeken:  

 Inburgeringsroute die de vergunninghouder kan gaan volgen 
 Thuissituatie moet goed op orde zijn (o.a. kinderopvang indien nodig) 
 Opleidingsachtergrond, werkervaring en/of beroepswens sluit aan bij de sector waar de vergunninghouder zijn inburgering gaat volgen 
 Ondersteuning geven bij het eventueel overstappen van inburgeringgaanbieder  

Inburgering is nog altijd een vrije markt en de vergunninghouder kan in een eerder stadium hebben besloten zich aan te melden bij een andere 
inburgeringsschool.  

 
INBURGERING+ ROUTE 
 
FAST TRACK 
De Fast Track route wordt binnen de regio Hart van Brabant nu al ruim een jaar uitgevoerd door de HBO (Fontys) en de Universiteit (TiU). De 

vergunninghouders worden in deze route binnen 10 weken naar een Nederlands taalniveau van A2 en in 3x 10 weken naar een Nederlands taalniveau van 
B2 gebracht. Indien blijkt dat een vergunninghouder niet op het juiste niveau wordt onderwezen, kan hij overstappen naar de juiste onderwijsvorm en 
wordt daarbij ondersteuning gegeven. Ook is het mogelijk om over te stappen naar de reguliere inburgeringsroute.  

 
PRAKTIJKROUTE 
De praktijkroute wordt opgezet voor vergunninghouders die analfabeet zijn of een zeer lage leerbaarheid hebben. Dit is de doelgroep die in het huidige 

systeem regelmatig om ontheffing van het inburgeringsexamen vragen als ze 600 uur aan lessen hebben gevolgd. Deze doelgroep heeft moeite met het 
klassikaal volgen van inburgeringslessen en het leren van de Nederlandse taal uit een boek. De praktijkroute is vooral gericht op:  

 Verwerven van de Nederlandse taal (zo veel mogelijk in de praktijk) 
 Empowerment 
 Zelfvertrouwen 
 Kwaliteiten en competenties leren kennen en kunnen inzetten 

Indien gedurende deze route de vergunninghouder over kan stappen naar de reguliere route, dan zal de overstap zo snel mogelijk gemaakt moeten 
worden.  
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REGULIERE ROUTE 
Vergunninghouders die niet in aanmerking komen voor de Fast Trackroute, zullen hun inburgeringslessen gaan volgen binnen de reguliere route. Binnen 

deze reguliere route wordt binnen de inburgering ingezet op het behalen van een Nederlands taalniveau van B1. In het Plan van Aanpak wordt vervolgens 
vastgelegd welke branche het beste aansluit bij de vergunninghouder. De branches zijn gelijk aan de speerpuntsectoren van Midpoint Brabant en hier kan 
dan ook gekeken worden welke beroepen er onder welke sectoren vallen.  

 
Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de vergunninghouder zijn maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk goed kan blijven volgen in het 1e 

jaar en dat, indien dat nodig of gewenst is, de vergunninghouder de ruimte krijgt om zorg in te kunnen schakelen. Uiteraard wordt dit alles in samenspraak 
gedaan met de casemanager van de gemeente.  

 
De aanbieder van de reguliere route zorgt er voor dat de vergunninghouder vanaf een taalniveau van A0 start met participatie. Deze participatie bestaat 

uit: dagbesteding, vrijwilligerswerk, stage of betaald werk en wordt uitgevoerd in de desbetreffende sector. Indien gedurende deze route blijkt dat de 
vergunninghouder niet in staat is om de reguliere route te volgen (o.a. leerbaarheid te laag of psychische klachten), dan kan hij over stappen naar de Praktijk 
route. Als blijkt dat de vergunninghouder gedurende het reguliere traject het juiste niveau heeft behaald om over te stappen naar een pre-bachelor of een 
reguliere opleiding (MBO, HBO of Universiteit), dan zal ook deze overstap zo snel mogelijk gemaakt moeten worden. 
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Bijlage IV Stand van Zaken regionaal overleg 

 
Binnen het regionaal overleg wordt gewerkt vanuit de volgende acht actielijnen:  

1. Huisvesting / Taakstelling 
2. Samenwerking COA 
3. Inburgering 
4. Arbeidsmarkt 
5. Onderwijs 
6. AMV jongeren 
7. Borging van de aanpak  
8. Gezondheid 

Voor iedere actielijn is een doelstelling geformuleerd, wordt bijgehouden welke resultaten er zijn bereikt en welke actiepunten er nog ondernomen moeten 
worden. Dit overzicht wordt frequent besproken tijdens het regionaal overleg tussen de beleidsmedewerkers van de regiogemeenten.  
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