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Helder aan het eind van het gesprek. 
Eerder stelde Diepeveen al vast dat 
het goed is om de opbrengst van 
deze periode ‘te oogsten’.
Terug naar het begin. Naar de aanlei-
ding voor deze samenkomst op een 
vroege maandagochtend in Utrecht: 
de nieuwe manier van werken. Er is 
veel veranderd. Een vluchteling komt 
anno 2017 op een andere manier 
Nederland binnen dan voorheen. Al 
bij het huisvestinggesprek vraagt het 
COA naar opleiding, werkervaring 
en talenten. Het dossier met alle 
gegevens gaat vervolgens naar de 
nieuwe gemeente, in een regio die 
qua werkachtergrond ook bij hem 
past. Een totaal andere werkwijze, 
waarbij gemeenten en COA veel nau-
wer samenwerken.

Wat was de aanleiding voor de 
nieuwe manier van werken?
Helder: “Die enorme instroom van 
twee jaar geleden. Vorig jaar zijn 
er 40 duizend statushouders bij 
de gemeenten terechtgekomen en 
ondanks de enorme krimp komen 

‘ Er komt iemand 
binnen en die kan iets’
In gesprek over de ‘stille revolutie’ binnen de inburgering.  
COA-bestuurder Janet Helder, Divosa-voorzitter Erik Dannenberg 
en de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen praten over hokjes, 
over lessen uit het verleden en over havenarbeiders in Drenthe. 
TEKST: JESSICA MAAS, BEELD: JELMER DE HAAS

Vroege screening en matching asielzoekers leidt tot resultaat

er nu nog vijfhonderd nareizigers 
per week binnen. Minister Asscher 
stelde het in 2015 meteen scherp: 
‘Dit zijn nieuwe inwoners van onze 
gemeenten. Dit moeten we goed 
doen.’ Meteen Nederlands geven? 
Dat was nooit eerder vertoond maar 
is nu staand beleid.”

Een les uit verleden?
Er wordt flink geknikt.
Helder: “Zeker. Uit onderzoek weten 
we dat niet alle vluchtelingengroe-
pen een goede plaats in de samenle-
ving bemachtigen.”
Dannenberg: “Er heeft een omslag 
in denken plaatsgevonden. Er komt 
iemand binnen en die kan iets. Waar 
past hij of zij? Een havenarbeider 
zet je niet in Drenthe. Hoe sneller 
mensen hechten, hoe meer de lange-
termijn-integratieproblemen worden 
opgelost. Zoals Desmond Tutu ooit 
zei: ‘Als je voortdurend bezig bent 
mensen uit de rivier te redden, moet 
je eens stroomopwaarts gaan kijken 
waarom ze erin vallen.’.”
Diepeveen: “In het verleden was het 

 N
atuurlijk kennen ze 
elkaar. COA-bestuur-
der Janet Helder 
heeft in het Utrechtse 
Plan Einstein zelfs 

nauw samengewerkt met wethouder 
Diepeveen. En Divosa-voorman Erik 
Dannenberg lopen ze ook weleens 
tegen het lijf. Maar zo samen de 
balans opmaken? Dat gebeurt niet 
vaak. “Zou wel moeten”, concludeert 

ERIK DANNENBERG (DIVOSA): ‘Hoe 
sneller mensen hechten, hoe meer 
de langetermijn-integratieproblemen 
worden opgelost’
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allemaal volgtijdelijk. Eerst dit, dan 
dat. Eerst moesten mensen gehuis-
vest zijn, dan konden we eens gaan 
denken aan inburgering en nog weer 
later aan werk. We weten dat het zo 
niet werkt. Je wilt meteen iets kun-
nen doen. Daarom is die dag 1- 
benadering zo belangrijk. We komen 
erachter dat we ook in de opvang van 
alles kunnen doen. Gericht op de 
fase daarna.”

Vraagt dit om een heel andere 
aanpak bij de organisaties?
Helder: “Absoluut. Neem het voor-
beeld van Jamal uit Eritrea. Die zit in 
de opvang en kon ergens stagelopen. 
Stages zijn in Eritrea een onbekend 
fenomeen; waarom werken zonder 
betaald te worden? Maar hij vond het 
fantastisch. En dan zie je dat hij in 
een korte periode enorm veel leert.”

Had Jamal een paar jaar terug 
al in de opvangperiode op stage 
gekund?
Helder: “Nee, we hebben in Neder-
land altijd gedacht: het begint na 

huisvesting in de gemeente. De 
activering bij het COA was toch een 
beetje om de tijd te doden. Voort-
schrijdend inzicht leert dat parallel 
het meeste effect heeft. En dat bete-
kent – en daar zijn we ons als COA 
echt van bewust – dat we samen met 
gemeenten moeten optrekken. Het 
is mooi als gemeenten naar ons toe 
komen en zeggen: ’Jullie hebben 
vergunninghouders van mij, die 
zitten daar nog drie maanden, laten 
we hun een gezamenlijk programma 
aanbieden. Daarnaast hoeft de be-
geleiding van het COA niet beperkt 
te blijven tot de opvangduur. Het is 
mijn ultieme wens die grenzen te 
laten vervagen.”

Was het lastig, deze nieuwe 
manier van werken?
Dannenberg: “Iedereen die in de 
vluchtelingenketen werkt, was zich 
door die enorme instroom bewust 
van de urgentie. Er moest wat voor 
deze mensen gedaan worden. Dat 
hielp om uit dat lineaire systeem 
te komen en meer de mensen zelf 

centraal te stellen.”
Diepeveen: “Maar we zijn er nog 
steeds niet. Pas sprak ik de eigenaar 
van Syr, een Syrisch restaurant in 
Utrecht. Hij vertelde dat hij zo’n 
moeite had met het inroosteren van 
zijn personeel omdat de inburge-
ringscursussen niet met een vast 
rooster werken. Keer op keer kreeg 
hij van zijn medewerkers te horen: 
‘Ik kan niet komen werken, ik moet 
inburgeren.’ Dat is toch krankzinnig! 
Er moet nog wat gebeuren.”

Meer regie bij gemeenten?
Dannenberg: “Die behoefte is er 
zeker bij gemeenten. Zelfs als we 
formeel geen regietaak hebben, dan 
nemen we die regierol toch op ons. 
Het past ook bij de volle breedte van 
het sociaal domein. Eigen verant-
woordelijkheid is prima – een groot 
deel van de samenleving kan zichzelf 
goed regisseren – maar het gaat juist 
over de 20 procent die wel die extra 
steun nodig heeft.”
Diepeveen: “Taal, inburgering, leg 
dat nu bij de gemeente. Het gaat 
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om normalisering, het zijn burgers 
van onze stad. Wij hebben bijvoor-
beeld een convenant met de zestien 
gemeenten in onze regio gesloten 
waarin we samen optrekken in de 
huisvesting van statushouders. We 
kunnen uitwisselen. Jij een paar ge-
zinnen, wij een paar alleenstaanden.”
Helder: “Ik wil het feestje niet beder-
ven, maar we hebben het hier over 
maatwerk. We weten dat er culturen 
zijn die verder van onze cultuur af 
staan en die echt een eigen aanpak 
vergen. In de samenwerking met 
gemeenten kan het COA als bege-
leidingsorganisatie haar jarenlange 
ervaring inzetten om maatwerk 
mogelijk te maken.”
Diepeveen: “Je bederft het feestje 

niet. Ik ben het met je eens dat je 
goed moet kijken naar de persoon of 
familie. Dat gaat ook over de vraag 
of een alleenstaande asielzoeker wel 
op z’n plek is in een flatje driehoog 
achter of dat hij beter in een ander 
soort woonvorm past. Ook dat is 
maatwerk.”
Helder: “Maatwerk op alle fronten. 
Uitgangspunt is dat je per vluchteling 
kijkt naar zijn achtergrond, dat je 
zoekt naar de juiste plek. Dat helpt en 
dat is voor Nederland revolutionair.”

Maar maatwerk, doelgroepen-
beleid, uitleg in eigen taal, dat 
kon toch niet meer?
Dannenberg: “Ik zie een groot 
verschil tussen de discussie in de po-
litiek en de praktijk, waar we kijken 
naar wat iemand kan en wat werkt.”
Diepeveen: “Gemeenten zijn 
pragmatischer. Op landelijk niveau 
wordt een ideologisch debat gevoerd; 
dat helpt niet. Integendeel. Je hebt 
het over mensen. In de praktijk kan 
veel. Bij Plan Einstein bieden we 
bijvoorbeeld Engels aan. Dan kun je 
zeggen: en het Nederlands dan? Dat 
wordt heus niet vergeten. Maar we 
geven Engels omdat we op dag één 
willen beginnen. Sluit aan bij wat 
mensen kunnen.”
Helder: “Ik herken dit als vragen 
die op het politieke niveau spelen, 
niet in de praktijk. We regelen het 
gewoon.”

Screening & Matching
Het ministerie van SZW, de VNG, het COA en Divosa hebben – na het rapport en advies van 
de WRR Geen tijd te verliezen in 2015 – gekozen voor een gezamenlijk aanpak. De inzet 
is versnelling van participatie en integratie vanaf de eerste dag na vergunningverlening. 
Al tijdens de asielprocedure wordt informatie over arbeidsverleden, onderwijs en talenten 
aan de nieuwkomers gevraagd. Enerzijds om te zorgen voor een goede koppeling tussen 
gemeente en vergunninghouder, anderzijds om ervoor te zorgen dat begeleiding naar werk of 
opleiding niet stil hoeft te staan totdat de huisvesting in de gemeente is geregeld. Het COA 
is in juli 2016 met deze nieuwe werkwijze gestart, sinds maart 2017 worden alle vergunning-
houders op deze manier aan een gemeente gekoppeld. Gemeenten worden ondersteund door 
regiocoördinatoren vanuit Divosa, die als een spil in de arbeidsparticipatie van de vluchteling 
functioneren. Ze zorgen voor korte lijntjes met werkgeversservicepunten, leerwerkloketten, 
onderwijsinstellingen en Vluchtelingenwerk. Door het inburgeringstraject direct te combine-
ren met werk(ervaring), vakopleiding en eventuele stages versnellen ze de participatie.

Dannenberg: “De landelijke politiek 
moet zich nog meer focussen op het 
scheppen van de ideale condities om 
dat maatwerk te kunnen leveren in 
plaats van voortdurend weer terug te 
komen op ideologische bezwaren.”

Is de boodschap: laat ons gewoon 
ons werk doen? 
Dannenberg: “Er liggen natuurlijk 
grote landelijke opgaves en het is 
logisch dat de politiek daar wat van 
vindt. Maar op het moment dat het 
op die microprocessen aankomt, 
moet je de geest van de decentra-
lisatie volgen en de regie aan ons 
overlaten. Dat zou enorm helpen.”
Diepeveen: “Inburgeren doe je 
lokaal. Daarom zeggen wij ook 
‘Kom je naar Utrecht, dan blijf je 
in Utrecht’. Dat zou het hele land 
als uitgangspunt moeten nemen. 
Aansluiten bij het gewone leven. En 
dat begint al in de opvang. Doen we 
dat in afgeschermde grootschalige 
eenheden en maken we daar perio-
des van afwachten en onzekerheid 
van? Het oppakken van het gewone 
leven is juist zo belangrijk. Dan geef 
je mensen weer de regie.”
Dannenberg: “Nu de instroom 
vermindert en azc’s verdwijnen, is 
mijn zorg dat we terugvallen in onze 
hokjes. De kunst is om deze nieuwe 
werkwijze en alles wat we geleerd 
hebben vast te houden!” *

KEES DIEPEVEEN (WETHOUDER 
UTRECHT): 
‘We komen erachter dat we ook in de 
opvang van alles kunnen doen’

JANET HELDER (COA):  
‘Zoeken naar de juiste plek helpt en dat 
is voor Nederland revolutionair’


