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1. Inleiding 
Het is voor vergunninghouders vaak lastig om werk en  te vinden en te participeren in onze 

maatschappij. Dit terwijl opleiding en werk juist bij uitstek manieren zijn om écht te kunnen 

integreren. Bovendien hoeft een vergunninghouder met een baan geen beroep op de bijstand te 

doen. Gemeenten zetten zich er dan ook voor in om vluchtelingen zo snel mogelijk richting opleiding 

en werk te begeleiden. Divosa ondersteunt gemeenten hierbij met het project Screening en matching 

vergunninghouders. 

 

Divosa is door het COA, de VNG de ministeries van SZW en V&J en OCW gevraagd de uitvoering 

van het project “Screening en matching” van vergunninghouders voor haar rekening te nemen. Het 

doel van een vroege screening is om de kansen op werk of opleiding van vergunninghouders te 

vergroten.  

De uit de screening verkregen informatie wordt daarom gebruikt bij de koppeling aan een gemeente 

én om de wachttijd tussen koppeling en definitieve huisvesting optimaal te benutten voor trajecten 

gericht op het toeleiden naar werk en of een opleiding. 

Onder leiding van regiocoördinatoren worden per regio plannen op maat gemaakt waarvan de eerste 

versie nu voor ligt. Dit regioplan is tot stand gekomen als samenwerking tussen de regiocoördinator 

Achterhoek met vertegenwoordigers van: het werkgeversservicepunt, de regionale beleidsadviseurs 

Participatiewet en het regionaal overleg verhoogde asielinstroom. 

In dit plan bekijken we eerst de achtergronden: met welke groep mensen hebben we precies te 

maken? We bekijken daarna wat precies onze opdracht is. Vervolgens belichten we wat we nu al 

doen voor vergunninghouders binnen onze regio. Tenslotte doen we voorstellen hoe regionaal 

invulling geven wordt aan onze opdracht.  

 

 
2. Achtergrond en context 
Migratie is een wereldwijd gegeven in deze tijd. Dit brengt problemen met zich mee maar ook 

kansen. Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar we ons in 

Nederland het meest zorgen over maken. In 2016 kwamen er meer dan honderdduizend 

immigranten naar Nederland. Vluchtelingen op zoek naar bescherming tegen oorlog of vervolging. In 

2001 kwamen er voor het laatst meer dan honderdduizend mensen in één jaar bij in Nederland. De 

huidige immigratie bestaat voor het grootste deel uit nareizende familieleden van migranten die al 

een verblijfsvergunning kregen (gezinshereniging) en voor een klein deel uit nieuwe asielverzoeken. 

 

Top vijf herkomstgroeperingen met hoogste migratiesaldo (CBS, 2015): 

                 Bron: CBS (bevolking groeit vooral door immigratie) 
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In 2015 kwamen er ongeveer 21.000 vluchtelingen uit Syrië, 3.000 uit Eritrea en ruim 2.000 

vluchtelingen uit Ethiopië naar Nederland. Het grote aantal Polen dat naar Nederland kwam betreft 

overwegend arbeidsmigranten, die vanwege het verrichten van seizoensarbeid naar Nederland zijn 

gekomen, en zich hier hebben ingeschreven. Ook uit India komen relatief veel arbeidsmigranten. 

 

De vluchtelingeninstroom in 2016 betreft relatief jonge mensen. Onder de vluchtelingen die in 2016 

naar Nederland kwamen zijn bijna 13.000 kinderen, ofwel ruim 40% van het totaal aantal asielzoekers 

en nareizende gezinsleden. De leeftijd van de grootste groep asielzoekers ligt tussen de 18 en 35 jaar. 

Minder dan 1% is ouder dan 65 jaar. 

 
 

     
                                                                                                                                 Bron: IND. CBS (Werkwijzervluchtelingen.nl) 

 
De Nederlandse regering blijkt niet adequaat te zijn toegerust op deze instroom. Het gaat mis met 

de inburgering en ook de integratie wil nog altijd niet lukken.  

In het verleden hadden gemeenten een grote rol in de inburgering met de daarbij behorende 

netwerken en budgetten. De verantwoordelijkheid om in te burgeren ligt nu bij de inburgeraar zelf. 

Hij/zij bepaalt wat nodig is aan taal en is daar ook financieel verantwoordelijk voor. Divosa wil net als 

de VNG graag dat de regie op inburgering weer bij de gemeente komt te liggen en pleit voor een 

integrale aanpak. 

Gemeenten ondersteunen de participatie van vluchtelingen al op diverse terreinen (bijvoorbeeld via 

de participatieverklaring en het opsporen van laaggeletterdheid en via de Wet Taaleis). Maar het 

schuurt dat sturing op taal en inburgering niet primair bij gemeenten ligt. Daarom lopen gemeenten 

er in de praktijk tegenaan dat: 

     zij geen eisen kunnen stellen aan inburgeringsinstituten. Dat maakt dat vergunninghouders 

soms voor een hoog bedrag inburgeringscursussen van bedroevende kwaliteit volgen; 

instituten soms een vrijstelling regelen bij het niet halen van een examen en er weinig 

flexibiliteit in aanbod is. 

     vergunninghouders vaak laat beginnen met het leren van de Nederlandse taal. 

 

Het gevolg is dat vergunninghouders onnodig lang in de bijstand blijven. Het sterk geslonken 

Participatiebudget staat op gespannen voet met de kosten die nodig zijn om deze mensen te 

begeleiden naar werk of participatie. 
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Het is daarom van het grootste belang dat gemeenten activiteiten ontplooien voor 

vergunninghouders gericht op arbeidsparticipatie of onderwijs met als doel een snelle integratie. 

 

In het kader van een snelle integratie voert Divosa vanaf 2016 het project Screening en matching 

vergunninghouders uit gesubsidieerd door het ministerie van SZW. Samen met VNG, COA, en 

ministerie van SZW, V&J en OCW heeft Divosa een systematiek ontwikkeld waarmee in een 

vroegtijdig stadium (al tijdens de asielprocedure) informatie over de vergunninghouder wordt 

opgehaald. Enerzijds om deze informatie te benutten voor een kansrijke koppeling tussen 

vergunninghouder en gemeente, anderzijds om alvast zinvolle trajecten in te kunnen zetten in de 

wachttijd tussen koppeling en huisvesting in de toegewezen gemeente in de Achterhoek. In de 

praktijk is vooral COA aan zet bij de kansrijke koppeling. Wanneer de vergunninghouder is gevestigd 

in een gemeente in de Achterhoek, is de gemeente aan zet. 

Met dit regioplan wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de Achterhoekse gemeenten het 

integratievraagstuk (lokaal) invulling geven, hoe de samenwerking met partners versterkt kan worden 

en welke verbeteringen aangebracht kunnen worden in de integrale integratieaanpak om vervolgens 

te komen tot een gezamenlijk en regionaal draagvlak op dit thema. 

 
 
3. Onze opdracht 
De hoofddoelstelling van het project screening en matching is tweeledig: 

 

1. Hoofddoelstelling van het project is de kans op opleiding of werk voor vergunninghouders te vergroten.  

Enerzijds door informatie uit de vroege screening te gebruiken bij de koppeling aan een gemeente in 

een arbeidsmarktregio waar ze de meeste kansen hebben op integratie en participatie. Anderzijds 

door de verkregen informatie te gebruiken om in een vroeg stadium al te kunnen starten met de 

toeleiding naar werk of opleiding en hiermee de vergunninghouder perspectief op opleiding of werk 

te kunnen bieden. De intentie is om de druk op bijstandsvoorzieningen te beperken. 

 

2. We maken hiervoor regionaal afspraken over de aanpak en invulling van de vroege integratie en 

participatie en leggen dit vast in het regioplan. 

Het doel van de opzet van een regioplan is te komen tot een gezamenlijke en integrale aanpak 

waarmee de kansen op succesvolle integratie voor vergunninghouders kan worden vergroot. Het 

gaat daarbij om het verbinden van bestaande en succesvolle initiatieven, het delen van kennis en het 

optimaal gebruik maken van bestaande structuren zoals het Werkbedrijf, WSP, de 

onderwijsinstellingen en leerwerkloketten en het maken van goede en werkbare afspraken.  

Het effect van het gezamenlijk optrekken wordt groter dan de inzet op de afzonderlijke initiatieven, 

waarbij gemeenten de eigen regie behouden.  

 

 

4. Onze visie 

4.1 Regionale wensen 
In de regio Achterhoek is door de regiocoördinator een bestuurlijk rondje langs de velden gemaakt. 

Uit deze gesprekken zijn de wensen ten aanzien van de aanpak integratie vergunninghouders en de 

gevoelde knelpunten besproken. Hieruit komen de volgende kansen naar voren in de 

integratieaanpak. 

 

Behoudt de couleur locale 

Het adagium vanuit de regio Achterhoek luidt: laat lokaal wat al lokaal op de rit staat en ga geen 

nieuwe structuren optuigen. Laat de couleur locale vooral bestaan en maak gebruik van bestaande 

structuren. Vooral lokale initiatieven laten bestaan waarbij het actieve verenigingsleven is betrokken 

in combinatie met het gevoelde “Noaberschap”. Wel wordt de wens geuit om best practices te delen 

en goede initiatieven uit te wisselen. 
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Vrijwilligerswerk 

Nu bestaat er een spanningsveld tussen inburgering enerzijds en een traject of het inzetten van 

vrijwilligerswerk anderzijds. Het gaat om beschikbare tijd en een goede inpassing in de 

weekbesteding. Dat is jammer omdat vrijwilligerswerk juist de integratie bevordert en een positief 

effect heef top de inburgering. Daarnaast schuurt het aan het vraagstuk van verdringing. Laat daarom 

vrijwilligerswerk een onderdeel uitmaken van of een vorm zijn van de verplichte inburgering. 

Hierdoor ontstaat er tevens de koppeling met en de regie op de inburgering via de Participatiewet. 

 

Achterhoek 2020 

Het onderwerp vergunninghouders agenderen voor Achterhoek 2020 

De Achterhoek kent sinds 2009 de brede samenwerkingsbeweging Achterhoek 2020 tussen 

overheid, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben zij een agenda opgesteld 

met gemeentegrens overstijgende projecten op het gebied van Werken, Wonen en Bereikbaarheid. 

Regio Achterhoek coördineert en faciliteert deze samenwerking, zorgt ervoor dat de inbreng vanuit 

de gemeenten afgestemd en adequaat is en levert ondersteuning aan de stuurgroep 

Achterhoek2020. De Regio zorgt voor verbindingen tussen diverse bestuurlijke gremia en 

maatschappelijke partners om samenwerking en afstemming te stimuleren. Thema vluchtelingen 

borgen in Achterhoek 2020 waarin niet alleen aandacht voor nieuwkomers maar nadrukkelijk ook 

voor oudkomers. 

 
Kansen pakken 

Om dingen voor elkaar te krijgen en lokaal een snelle integratie/participatie voor vergunninghouders 

te kunnen neerzetten, moeten we soms zaken regelen buiten de systemen om. Soms dwars door 

bestaand beleid heen is het vaak een kwestie van aanpakken en beginnen. Een snelle aanpak van 

goede ideeën heeft vaak meer rendement dan mooi geformuleerde beleidsplannen. Het komt daarbij 

aan op lef, gewoon doen en experimenteren.  

4.2 Benoemde knelpunten in het integratievraagstuk 
Onderstaand zijn de uit de bestuurlijke verkenning opgehaalde knelpunten ten aanzien van de 

integratie aanpak van vergunninghouders naar voren gekomen.  

Vergunninghouders toelaten tot de Wet banenafspraak 

Het is vanuit Rijksbeleid gezien een gemiste kans om de vergunninghouders niet toe te laten tot de 

banenafspraak. Vergunninghouders zijn zonder hulp vanuit de overheid/gemeenten niet in staat om 

zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit zou hen maar ook de werkgevers extra 

middelen in handen geven om ze versneld aan het werk te helpen.  

 
Inzet middelen voor werkgeversbenadering 

Een mogelijke oplossing voor het thema snelle integratie van vergunninghouders kan liggen in de 

praktijkroute. Er bestaat nu de mogelijkheid dat mensen op de werkplek via een gevalideerde 

loonwaardemethodiek vastgesteld krijgen welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij 

voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, worden deze mensen zonder 

beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. Daarmee 

komen instrumenten voor de werkgever als de No-risk polis, loonkostensubsidie en dergelijke ook 

voor de inzet van vergunninghouders binnen handbereik. 

Als alternatief voor het ontbreken van de No-riskpolis voor werkgevers kan er voor de inzet van 

vergunninghouders uitgeweken worden naar de low-risk polis. Dit is de gemeentelijke variant van de 

No-risk polis en voorkomt premieverhoging voor de werkgever bij ziekte. 

Wanneer door middel van de te volgen praktijkroute vergunninghouders toegelaten worden tot de 

banenafspraak, wordt de loonkostensubsidie toegevoegd aan het palet van instrumenten voor de 

werkgevers. 

 

 

 

 

https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#werk
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Inzicht in het klantenbestand 

Er moet regionaal meer en gerichter inzicht komen in het klantenbestand om de integratie vroegtijdig 

in te kunnen zetten voor vergunninghouders. Het gaat dan met name om de arbeid gerelateerde 

informatie. Inzage is cruciaal om een juiste koppeling te kunnen maken met werk gerelateerde 

initiatieven en met kansrijke sectoren zoals techniek en horeca. 

 
Verwachtingenmanagement 

In het proces van de vroegtijdige integratie van de vergunninghouder valt er winst te behalen door 

vanaf de dag van koppeling aan een gemeente de verwachtingen te temporiseren. Het gaat dan met 

name om de verwachtingen ten aanzien van huisvesting binnen een gemeente, maar ook om de 

verwachte inzet en inspanning van de vergunninghouder zelf in het proces van de integratie. 

Integreren is actief meedoen binnen de lokale samenleving, buurtmaken en zelf initiatieven 

ontplooien. In het proces van het verwachtingenmanagement kan het actief voorlichting geven over 

de specifieke kenmerken van een gemeente en haar verenigingsleven een belangrijke rol spelen. 

 

Inburgering 

Het is algemeen bekend dat de rendementen van de inburgering minimaal zijn; voor zowel de 

vergunninghouder als voor de samenleving. Vooruitlopend op een te verwachte aanpassing van de 

wetgeving op dit gebied willen we als regio hier alvast op in gaan zetten. 

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van het aanbod en om de resultaten met betrekking tot het 

slagingspercentage te kunnen beoordelen moeten we met de verschillende aanbieders in gesprek. 

Door bijvoorbeeld het opstellen van een convenant voor gelijkluidende afspraken over kwaliteit en 

resultaten. Daarnaast is het goed om in het kader van de brede integratie- activiteiten afspraken te 

maken over aanpak en lestijden. 

Hiermee ontstaat helderheid in geleverde kwaliteit naast inzage in de resultaten die er nu (vanuit het 

argument van privacy) niet is. De provincie wil hierbij ondersteuning bieden door het faciliteren van 

een onderzoek naar de aanbieders in de regio. 

 

Informatie over de gekoppelde vergunninghouder 

Er bestaat momenteel te weinig inzicht in de kwaliteiten van de gekoppelde vergunninghouders. Dit 

moet inzichtelijker worden gemaakt en explicieter. De ‘groene map’ van het COA komt niet of 

nauwelijks mee met de gekoppelde vergunninghouder, waardoor er onnodig in de gemeente van 

vestiging een hernieuwde uitvraag ontstaat. Er bestaat nog geen digitale versie in het TVS (het 

klantvolgsysteem van het COA), maar deze volgt waarschijnlijk nog in het eerste kwartaal van 2017. 

Daaruit volgt als vanzelf dat de uitvraag aan de poort bij het AZC moet aansluiten op de 

informatiebehoefte vanuit gemeenten. Het beeld wat nu ontstaat van de uitvraag binnen het AZC is 

dat het een invuloefening betreft. Stem de uitvraag af met gemeenten (“wat willen en moeten 

gemeenten weten”) en sluit daarbij aan. 

 
 
5. Wat doen we als regio Achterhoek nu al? 
Een inventarisatie langs alle Achterhoekse gemeenten ten aanzien van lopende initiatieven op het 

brede gebied van participatie/integratie, levert een breed palet op. Hieronder een greep uit het 

aanbod in de regio Achterhoek gericht op de integratie van vergunninghouders. 

 

- Neede heet welkom  

Berkelland bestaat uit 4 grote kernen (Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo) en 1 kleine (Beltrum) waar 

vergunninghouders zijn gevestigd. Vrijwilligers (maatjes)zorgen voor begeleiding in het eigen dorp. De 

eerste 8 maanden is er voor elke vergunninghouder een maatschappelijk begeleidingstraject 

beschikbaar van Vluchtelingenwerk. Daarna volgt er een warme overdracht naar de VMK-teams 

(teams Voormekaar). De maatjes blijven in beeld voor de statushouders, afhankelijk van de vraag. In 

de werkgroepen worden initiatieven ontplooid als: taallessen, naailes, zwemles, en het betrekken van 

vergunninghouders bij lokale activiteiten. 
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- Bronckhorst heet welkom! 

Voor het uitgebreide en complete inburgeringsprogramma ‘Bronckhorst heet Welkom!’, dat uniek is 

in Nederland, hebben de gemeente en drie gespecialiseerde bureaus hun krachten en expertise 

gebundeld. Capabel Taal geeft het taalonderwijs. Interbeek Support verzorgt het programma rondom 

gebruiken, omgangsvormen, kennis van de Nederlandse samenleving en de oriëntatie op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Verder heeft Bewegen Werkt! een effectief beweegprogramma. Via 

‘bewegen’ groeien mensen fysiek, mentaal en sociaal. Ze leren over leefstijl en er is aandacht voor 

het trainen van werknemersvaardigheden die bijdragen aan het vinden van een baan. Na dit intensieve 

programma van een half jaar doen de deelnemers inburgeringsexamen. Het is de bedoeling dat zij via 

(vrijwilligers-)werk en in het verenigingsleven op een positieve en gezonde manier aan het wonen en 

leven in hun nieuwe woonplaats deelnemen. 

 

- Samenleven, samenwerken, samenwonen 

In Winterswijk is vanaf september 2016 een impuls gegeven aan de inburgering van nieuwkomers met 

het plan “Samenleven, samenwerken en samenwonen”. De Winterswijkse aanpak is gericht op een 

wederzijdse verbinding. De nieuwkomers moet zich inspannen om in te burgeren en zo snel mogelijk 

op eigen benen te komen staan. De Winterswijkse samenleving moet de nieuwkomers de kansen en 

ruimte bieden om deze inburgering succesvol te laten verlopen. Er zijn 4 werkgroepen gevormd: 

Werk (sociale dienst), taal (bibliotheek), vrije Tijd (Vrijwilligerspunt) en buurt en leefomgeving 

(sociaal team). In de verschillende werkgroepen hebben inmiddels 40 organisaties zitting die acties 

ondernemen om de inburgering bevorderen. De klantmanager is de belangrijke schakel tussen de 

vraag van de nieuwkomer en het diverse aanbod in de werkgroepen.  

De werkwijze is vooral pragmatisch. Er wordt vooral ingezet om bestaand aanbod op elkaar af te 

stemmen en toegankelijk te maken voor nieuwkomers.  

  

- Project Samen Doetinchem 

Samen Doetinchem is een samenwerking tussen Graafschap Re-integratie, DZC68, de Gelderse 

Sportfederatie en Stichting Zozijn.  Zij hebben een aanpak ontwikkeld waarin verenigingsleven en 

vrijwilligerswerk worden ingezet om mensen uit hun sociaal isolement te halen en middels een 

wekelijks activiteitenprogramma een nieuw en relevant netwerk te bezorgen. 

De doelgroep vergunninghouders volgt elke week een driedaags programma met koken, sporten, 

taallessen, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en vrijwilligersactiviteiten in en rond de DZC-

accommodatie. De workshops om te komen tot de ondertekening van de participatieverklaring 

maken voor de nieuwkomers tevens onderdeel uit van het project. 

 

- Taalakkoord 

De doelstelling van het Taalakkoord is om aanvullend op de lokale activiteiten die er lopen te komen 

tot een integrale aanpak voor vergunninghouders met een aanbod van formeel, non-formeel en 

informeel taalaanbod en arbeidsmarkttoeleiding. Dit taalaanbod volgt door inzet van de Bibliotheek 

West Achterhoek via leesclubs en taalmaatjes en met een informeel taalaanbod vanuit verschillende 

gelederen in de Achterhoek. Onderlinge afstemming moet leiden naar een zo efficiënt mogelijke inzet 

van de beperkte financiële middelen en van de inzet van vrijwilligers in de regio. 

 

- Vrijwilligersproject “Meet & connect” 

Met het project ‘Meet & Connect’ wordt een duurzame verbinding tot stand gebracht tussen 

Nederlanders en vergunninghouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens, en zeker vluchtelingen 

die alles achter zich hebben moeten laten (thuisland, familie, vrienden, status etc.), vriendschap nodig 

hebben. Er wordt hierbij uitgegaan van een gelijkwaardige en wederkerige relatie.  

Het gastvrij ontvangen van vergunninghouders en hen in contact te brengen met ‘gewone’ 

Nederlandse burgers heeft een positieve invloed op de integratie en participatie in de Nederlandse 

maatschappij. Daarnaast wordt de Nederlandse taal extra geoefend.  
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- Zingend Nederlands leren in het NT2- meezingkoor 

De Gruitpoort levert een bijdrage aan de taalontwikkeling van vluchtelingen en andere mensen met 

een taalachterstand. Niet als formele taaleducatie-aanbieder maar als een culturele component aan 

formele onderwijstrajecten. In samenwerking met de Taalschool Achterhoek en Samen Doetinchem 

heet de Gruitpoort het NT2-meezingkoor opgezet. Deze activiteit is één van de projecten binnen 

het project Cultuurtaalmaatjes Doetinchem van de Gruitpoort.  

Het NT2-meezingkoor is in een (grote) groep die samen Nederlandstalige liedjes zingen om zo een 

andere vorm van de taalontwikkeling  te stimuleren. We doen dat samen met (ervaren) Nederlandse 

koorzangers. Daardoor zing je snel mee en klinkt het al snel lekker. In de pauze en na afloop wordt 

er samen koffie gedronken en het contact leggen gestimuleerd. Een soort gelijk koor is een groot 

succes geweest in het Paradiso, genaamd “Zing Nederlands met me”. Dit vonden wij zo’n mooi 

initiatief dat wij er onze Doetinchemse variant van hebben gemaakt en hopen op een gelijk succes.  

 

- Zomerschool Oude IJsselstreek 

Tijdens de zomervakantie kan de taalachterstand van kinderen oplopen. Zeker wanneer ze pas in 

Nederland zijn. In 2016 is samen met het Taalhuis en de bibliotheek het initiatief Zomerschool 

ontstaan. Hieraan hebben ongeveer 40 kinderen deel genomen en enkele ouders hebben 

geassisteerd. In 2017 wordt dit project herhaald en uitgebreid met lessen over opvoeden voor 

ouders.  

 

- Welkom in Oude IJsselstreek 

Een groep van 10 inwoners van de gemeente heeft de train-de-trainer cursus gevolgd om de nieuwe 

inwoners in te wijden in de Nederlandse en lokale gewoonten. Door inwoners zelf de training te 

laten geven kunnen praktische zaken over het lokale verenigingsleven, de lokale kringloop en lokale 

gewoonten zoals Oranjefeest worden toegelicht.  

 

 
6. Hoe geven we invulling aan onze opdracht? 

6.1 Betrokken partijen 
Om te komen tot een snelle en effectieve aanpak van aan de Achterhoek gekoppelde 

vergunninghouders, is de samenwerking met alle betrokken partijen een vereiste. In de keten van het 

integratieproces spelen de volgende betrokken partijen een rol: 

- Het AZC. In de regio Achterhoek bestaan er twee AZC locaties, te weten Winterswijk en 

Aalten. Deze worden operationeel gerund door 2 locatiemanagers. De vergunninghouders 

die in deze AZC’s verblijven zijn niet automatisch ook gekoppeld aan een van de 

Achterhoekse gemeenten. Andersom kunnen de aan de Achterhoek gekoppelde 

vergunninghouders zich bevinden in een AZC in een ander deel van Nederland. Het streven 

van het COA is om de vergunninghouders in een AZC in Nederland te koppelen aan een 

gemeente in dezelfde regio. Door logistieke, sociaal/emotionele toewijzingscriteria naast de 

taakstellingsverdeling is dit in de praktijk lastig uitvoerbaar. Voor een overzicht van de 

toewijzing vergunninghouders aan de regio Achterhoek (periode 2017 – I) zie bijlage 1. 

- De COA regievoerder. Voor de Achterhoekse gemeenten hebben we te maken met 1 

regievoerder, aangestuurd vanuit het COA. De regio-indeling van het COA is niet identiek 

aan de indeling op arbeidsmarktniveau. 

- De Achterhoekse gemeenten. In de regio Achterhoek zijn er verschillende overleggremia 

actief betrokken bij de integratie van de vergunninghouder. Zo bestaat er een regionaal 

overleg met de beleidsmedewerkers Participatiewet. Daarnaast bestaat er een 

managersoverleg Werk en inkomen, en een POHO-sociaal, een POHO werk en inkomen, 

een regionaal ambtelijk overleg verhoogde asielinstroom naast een regionaal bestuurlijk 

overleg verhoogde asielinstroom.  

- Het Werkbedrijf. In het Werkbedrijf bundelen de werkgeversorganisaties, vakbonden, het 

WSP, het UWV en gemeenten de krachten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

aan de slag te helpen. Het Werkbedrijf faciliteert werkgevers bij  het realiseren van 
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arbeidsplaatsen. Het Werkbedrijf is daarmee een belangrijke schakel in het benutten van het 

arbeidspotentieel van vergunninghouders. 

- Het Werkgeversservicepunt (WSP). In de regio Achterhoek bestaan er twee 

aanspreekpunten binnen het werkgeversservicepunt; te weten Winterswijk en Doetinchem. 

Het WSP kan de werkgevers aansporen kansrijke vergunninghouders te activeren. Zij 

beschikken over een breed werkgeversnetwerk en goede werkgeversbenadering. Het WSP 

voert het opgestelde werkprogramma van het Werkbedrijf uit. Het WSP kan daarmee een 

prominente rol spelen in het integratieproces van vergunninghouders door werkgevers aan 

te sporen kansrijke vergunninghouders te activeren. 

- Het Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Het SBB zorgt  met het 

ROC en leerwerkloketten voor een goede samenwerking tussen scholen en het leerbedrijf in 

de regio, voor voldoende en goede leerbedrijven, en heeft oog voor de belangen van 

sectoren. Dit zorgt ervoor dat het beroepsonderwijs aansluit op de praktijk. Dus uitzicht op 

een baan ook voor vergunninghouders en een aanbod voor het bedrijfsleven van vakmensen 

die ze nodig hebben. 

 

Voor het monitoren en evalueren van het regioplan Achterhoek wordt vanuit de betrokken partijen 

een expertisepool geformeerd. Deze fungeert als klankbord met de achterban en levert kennis en 

inhoudelijke bijdrage aan het opstellen en bijsturen van het regioplan. 

6.2 Rol regiocoördinator 
De regiocoördinator ondersteunt de regiogemeenten op een zo goed mogelijke manier en faciliteert 

bij het versnellen van de integratie en participatie van vergunninghouders. 

Door verbindingen te leggen met de bestaande structuur van werkgeversservicepunten (WSP), 

casemanagers van het COA, consulenten bij gemeenten, onderwijsinstellingen en leerwerkloketten. 

Ook stimuleert de coördinator regiogemeenten om trajecten te starten met vergunninghouders. 

Daarnaast is een rol voor de regiocoördinator weggelegd in het proces nadat de vergunninghouder 

gekoppeld is aan een regiogemeente, maar nog niet gehuisvest is. Ten slotte richt de 

regiocoördinator zich op voorlichting, het delen van kennis en signaleren en wegnemen van 

belemmeringen bij het toeleiden van vergunninghouders naar werk en/of onderwijs. 

6.3 Proces 
De regiocoördinator heeft de taak de partijen die een rol vervullen in de integratie van 

vergunninghouders maximaal te betrekken in het stroomlijnen van het proces en hen tevens mee te 

nemen in het tot stand komen van het uiteindelijke regioplan. 

Het project screening en matching met inzet van de regiocoördinatoren loopt tot einde 2017. 

Daarna wordt door Divosa in opdracht van SZW het landelijke resultaat van de inspanningen bezien 

en wordt besloten wat de vervolgstappen zullen zijn. 

 

Het proces om te komen tot een concept regioplan ziet er als volgt uit: 

1. Het procesvoorstel bespreken met de lokaal coördinatoren aanpak verhoogde 

asielinstroom in het regionaal ambtelijk overleg vergunninghouders (7 februari).  

2. Vervolgens het procesvoorstel bespreken in het ambtelijk regionaal overleg  

Participatiewet, met de beleidsmedewerkers betrokken bij de integratie en 

arbeidsmarkttoeleiding van de vergunninghouders. Mogelijke aanvullingen op het 

procesvoorstel aanbrengen. (8 februari ). 

3. Het (aangescherpte) procesvoorstel doorgeleiden naar het regionaal bestuurlijk overleg 

verhoogde asielinstroom, zodat ook de bestuurders kennis kunnen nemen van de routing 

om te komen tot een gezamenlijk regioplan Achterhoek en ook bestuurlijk hun 

zienswijze hierop kenbaar kunnen maken. (8 februari). 

4. Samenstellen expertisepool, afronden inventarisatieronde om naast kennismaking met de 

rol van de regiocoördinator ook alle relevante informatie, knelpunten, lopende 

initiatieven en cijfers op te halen bij betrokken partijen. Dit als input gebruiken voor het 

opstellen van het concept regioplan. (17 februari afronden). 
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5. Ophalen specifieke informatie als input voor het regioplan; arbeidsmarktinformatie, 

taakstellingscijfers, aantallen gekoppelde vergunninghouders, het lokaal regionale aanbod 

voor vergunninghouders, en kansen en problemen op het gebied van integratie binnen de 

regio. 

6. Opzet concept regioplan Achterhoek gereed voor indiening bij Divosa  

(25 februari). 

7. Het uiteindelijke regioplan in routing brengen langs de dezelfde weg als het 

procesvoorstel. Dit met als doel het regioplan vast te laten stellen door alle partijen, 

welke als uitgangspositie geldt voor een sluitende aanpak vroege integratie 

vergunninghouders in de regio Achterhoek. (maart/april 2017). 

8. Na het vaststellen van het regioplan Achterhoek, volgt de implementatie en 

uitvoeringfase van de in het plan genoemde actiepunten. Het opgestelde regioplan zal in 

de zomerperiode van 2017 als leidraad worden ingezet voor een snelle integratie van 

vergunninghouders in de praktijk (april tot en met juli).   

9. Vervolgens het regioplan evalueren en toetsen aan de praktijk en verbeterpunten 

benoemen (augustus 2017). 

10. Met de verworven praktijkervaring in de aanpak en werkwijze integratie 

vergunninghouders in de Achterhoek, wordt er in het najaar van 2017 een geüpdatete 

versie van het regioplan aan Divosa aangeboden (eind augustus 2017). 

11. Het laatste kwartaal van 2017 gebruiken om een goed integratieproces voor 

vergunninghouders neer te zetten, vanaf het moment van koppeling in het AZC  via 

huisvesting in de gemeente naar werk, scholing of participatie in de samenleving 

(september – november 2017). 

12. De opgedane ervaring vervatten in een eindevaluatie, welke als uitgangspunt dient voor 

de vroege integratie van vergunninghouders in de Achterhoek voor 2018 (december 

2017). 

13. Een aan Divosa op te leveren eindevaluatie volgt tenslotte uiterlijk begin 2018 (eind 

januari 2018) 

6.4 Samenwerking met het COA 
In de arbeidsmarktregio Achterhoek zijn twee AZC’s gevestigd: locatie Aalten en Winterswijk. Voor 

een vroege integratie van vergunninghouders is een goede samenwerking tussen gemeenten en het 

COA (waaronder de AZC’s vallen) van essentieel belang. Daarvoor zijn de volgende uitgangspunten 

van belang. 

De regio zou graag inzichtelijk krijgen welk percentage van de in de AZC’s verblijvende 

vergunninghouders daadwerkelijk ook aan de regio Achterhoek worden gekoppeld. Deze cijfers zijn 

nu (nog niet) beschikbaar maar wel uitgevraagd. Daarnaast wil de regio graag inzage in de reeds 

lopende initiatieven binnen de AZC’s voor vergunninghouders. Inzage in het aanbod is belangrijk om 

als gekoppelde gemeente hier op aan te kunnen sluiten en de eigen lokale aanpak hierop toe te 

spitsen en in samenspraak met het AZC te komen tot een kwalitatief goed aanbod. Ook is van belang 

te weten of er binnen het AZC gebruik gemaakt wordt van het aanbod wat voor de 

vergunninghouder niet verplicht is. Er moet afstemming tussen gemeente en AZC plaatsvinden om 

ervoor te zorgen dat vergunninghouders maximaal gebruik maken van de geboden activiteiten in het 

AZC. 

In de regio bestaat daarnaast de behoefte aan inzage in de uitvraag die binnen het AZC gedaan wordt 

bij de vergunninghouder in het kader van het huisvestingsgesprek (de screening). Wat wordt belicht 

en wat kan daar mogelijk nog op aangevuld worden om een goed en compleet beeld van de 

vergunninghouder te krijgen voor een warme overdracht? Op grond van welke criteria wordt een 

vergunninghouder aan een gemeente in de regio gekoppeld, en hoe verhoudt het opleidingsniveau 

zich tot de Achterhoekse arbeidsmarkt? 

Vervolgens moet er op grond van de verkregen informatie in samenwerking tussen de AZC’s en 

gemeenten een gelijkluidende nulmeting opgezet worden, om zo de verdere integratie vanaf dag 1 

van gekoppelde vergunninghouders te kunnen volgen in de tijd. Om de integratie regionaal te kunnen 

beoordelen moet er een voor elke gemeente gelijkluidende nulmeting beschikbaar zijn. 
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Een ander gespreksonderwerp met de twee AZC’s is het onderzoeken van de mogelijkheid tot 

uitwisseling van vergunninghouders met andere AZC’s die aan de regio Achterhoek gekoppeld zijn. 

Het zo snel mogelijk binden van de vergunninghouder aan de Achterhoek heeft een positief effect op 

een snellere integratie. 

 

De vraag die binnen de regio leeft is die van de stand van zaken rondom de diplomawaardering 

binnen de AZC’s. Gebeurt dit standaard na elk screeningsgesprek en wat is het resultaat hiervan. 

Hierover moeten afspraken gemaakt worden omdat diplomawaardering haaks staat op de toelating 

tot het Entree onderwijs. Binnen het Entree onderwijs met zijn negen profielen en twee dagen stage 

bestaat de voorwaarde dat een deelnemer ongediplomeerd is. 

6.5 Onze aanpak: de drie pijlers 
Met drie pijlers bieden we een uitgebreid ondersteuningsprogramma voor vergunninghouders in onze 

regio. Op basis van de analyse door het COA worden één of meerdere pijlers op maat ingezet voor 

de statushouder. Dit uiteraard in samenhang met het inburgeringsprogramma dat de statushouder 

volgt en de lokale inzet die nu al bij de acht gemeenten in onze regio aan de vergunninghouders 

wordt aangeboden. 

De drie pijlers die we onderscheiden: 

1. Scholing 

2. Maatschappelijke participatie 

3. Werk 

We werken de drie pijlers hierna kort uit. Gelet op de korte termijn waarop het regioplan moet 

worden ingediend als tussenevaluatie bij Divosa, worden in de komende maanden de genoemde drie 

pijlers verder uitgewerkt en verfijnd. 

De pijlers zijn er op gericht dat vergunninghouders op een goede manier stappen zetten op weg  

naar duurzame participatie in onze lokale samenleving. We vinden het belangrijk dat (op den duur) 

iedereen in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Betaalde arbeid is dus het einddoel. Daarvoor 

kan scholing noodzakelijk zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat waar mogelijk, naast werk of 

stappen op weg naar werk, de statushouder een vorm van maatschappelijke participatie aan de dag 

legt. Dat past bij de huidige visie op het sociaal domein waar woorden als ‘zelfredzaamheid’ en 

‘participatie’ gemeengoed zijn. Daarnaast is een vorm van maatschappelijke participatie onze 

regionale kracht: we tonen sinds jaar en dag al zorg voor elkaar. Binnen het “Noaberschap” is er, 

soms vrijwillig soms minder vrijwillig, een zorg voor onze directe omgeving.  De inzet van de pijlers is 

zeker niet naast of los van elkaar te zien. De inzet kan waar nodig soms naast elkaar plaatsvinden. 

Het leren van bijvoorbeeld de taal vindt plaats binnen een scholingstraject, bij een werkervaringplek 

en ook bij een sportclub. Bij hoofdstuk 7: Processtappen en planning werken we concrete acties uit 

om de pijlers inhoud te geven.  

 
Pijler Scholing 

Aanbod binnen deze pijler zal nagenoeg altijd ingezet moeten worden, los van de scholing binnen de 

inburgeringscursus, als opmaat naar betaalde arbeid. Wanneer de screening en matching goed 

plaatsvindt, en de populatie te koppelen vergunninghouders dit toelaat, koppelt het COA  

grotendeels vergunninghouders die werkervaring en/of interesse hebben in: 

 Horeca/catering/toerisme. 

 Zorg en welzijn. 

 Industie (met name metaal). 

De groep vergunninghouders die we een plek bieden is uiteraard net zo divers als de 

bevolkingssamenstelling binnen iedere samenleving. Sommigen moeten vanaf de start geheel en al 

worden opgeleid voor anderen is slechts een legalisatie van een diploma of getuigschrift nodig. We 

werken arrangementen uit waarbij er geput kan worden uit andere pijlers zoals de pijler werk. Een 

combinatie van werken en leren levert vaak snellere stappen op weg naar het behalen van een 

diploma op dan grotendeels in de schoolbanken zitten. Voorbeelden van scholing die we op basis van 

onze arbeidsmarkt kunnen aanbieden en al (deels) ontwikkeld zijn: 
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 Projectplan Horeca. Deelnemers worden gedurende een jaar opgeleid tot keuken-assistent 

of bedienings-assistent. Er bestaat grote vraag naar horecapersoneel in de Achterhoek. 

 Project Bloei. Binnen deze pilot worden deelnemers opgeleid tot MBO-niveau drie of vier 

verpleegkundige en worden in samenwerking met de Gemeente Bronckhorst, twee grote 

zorgaanbieders en het Graafschap college ingezet in brede zorg bij mensen thuis 

(wijkverpleegkundige, huishoudelijke hulp en begeleiding wordt gecombineerd aangeboden 

door één persoon). 

 De regionale Bedrijfsvakscholen Anton Tijdink (metaaltechniek, Terborg) en Bouwmensen 

(bouwtechniek, Doetinchem en Borculo) hebben inmiddels ervaring opgedaan met het 

opleiden van statushouders naar technische beroepen. Ze kunnen maatwerk leveren om 

mensen in hun beroep bij te scholen naar de specifieke eisen aan de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Ook bieden deze scholen programma’s voor zij-instromers. Deze 2 vakscholen 

werken nauw samen met de Bedrijfsvakscholen Installatiewerk Achterhoek Rivierenland 

(installatietechniek, Didam) en Schilder^sCOOL (schildersbranche, Zutphen) ook deze 2 

vakscholen staan open voor individuele scholingsmogelijkheden voor statushouders. Samen 

leiden de scholen op voor een heel pallet aan technische opleidingen voor beroepen als: 

lasser, timmerman, meubelmaker, stukadoor, metselaar, tegelzetten, voeger, verspaner, 

monteur mechatronica, elektromonteur, installatiemonteur, schilder 

 

Binnen hoofdstuk zeven werken we meerdere ideeën uit voor andere arrangementen. Voorop staat 

altijd een redelijk korte weg naar werk. De statushouder kan beter iets meer tijd investeren in de 

taalbeheersing, in combinatie met andere activiteiten, dan dat we inzetten op de kortste weg naar 

werk. De mate van zelfredzaamheid en participatie zal stijgen wanneer betrokkene op een hoger 

taalniveau in onze maatschappij kan functioneren. 

 
Pijler maatschappelijke participatie 

Graag willen we dat vergunninghouders, naast hun (stappen op weg naar) werk of inburgering echt 

meedoen in onze lokale samenleving. We voorkomen op die manier dat er verschillende groepen 

binnen de samenleving ontstaan. De liefhebbers van sport zijn lid van de plaatselijke tennisclub of 

voetbalvereniging en de cultuurliefhebbers zijn lid van een muziekvereniging of dansclub. Ook kan er 

een ondersteunende deelname zijn zoals het meehelpen in een kantine bij een sportvereniging. Deze 

activiteiten helpen om de capaciteiten en vaardigheden van de vergunninghouder te vergroten en de 

beheersing van de Nederlandse taal wordt daarnaast beter. De interactie tussen de nieuwe en de 

autochtone Nederlanders zorgt voor acceptatie en wederzijds begrip. 

 

Pijler werk 

Het hebben van werk is het hoogste doel. Werk biedt mensen perspectief; het vervult de drie 

psychische  basisbehoeften van mensen: 

 Autonomie. Mensen met werk hebben een grotere mate van autonomie dan wanneer iemand 

in een uitkeringssituatie zit.  

 Behoefte aan competentie. Iedereen heeft de behoefte om deskundig of bekwaam te zijn. 

Zich te ontplooien. Werk, studie, sport en hobby’s zijn activiteiten waarin competenties tot 

uiting kunnen worden gebracht en verder ontplooid. 

 Behoefte aan verbondenheid. Mensen willen graag verbondenheid voelen met anderen. Deel 

uitmaken van groepen. Het hebben van werk zorgt voor verbondenheid met anderen en 

biedt vaak een opstap naar andere netwerken. 

Vergunninghouders hebben vaak gedurende langere tijd niet deelgenomen aan het arbeidsproces en 

ondervinden vaak obstakels om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Op de werkplek moet de 

werknemer wennen aan bijvoorbeeld de taal, gezagsverhoudingen, samenwerken, op tijd komen en 

de communicatie op de werkvloer. Weer aan het werk gaan zorgt uiteraard ook voor een andere 

dagindeling. Het doen van boodschappen en het regelen van het dagelijkse leven moet nu op andere 

momenten plaatsvinden.  
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Bij deze pijler zetten we ons in op de toeleiding naar werk en het aan het werk houden van de 

statushouder. 
 
Toeleiding 

Op basis van de door het COA uitgevoerde screening is bekend wat de competenties, interesses en 

wensen zijn van de statushouder. Op basis daarvan is een koppeling te maken met de kansberoepen 

in onze arbeidsmarktregio. De vergunninghouders kunnen in aanpak in twee groepen verdeeld 

worden: 

 Jongeren: zij leren een vak of volgen een opleiding in het reguliere onderwijs. 

 Volwassenen: zij worden met opleidingen, werkervaringsplaatsen en stages opgeleid voor 

kansberoepen binnen onze arbeidsmarktregio. 

De kansbreoepen binnen onze regio zijn met name te vinden binnen de zorg, horeca, bouw en 

metaal. De aanpak van het WSP is erop gericht om de bereidheid bij werkgevers om 

vergunninghouders in dienst te nemen te vergroten.  

 
Coaching en begeleiding 

Wanneer er een goede match is gevonden tussen statushouder en werkgever zijn er al grote stappen 

genomen. De taalbeheersing is al op een acceptabel niveau en er is bij de werkgever vertrouwen dat 

de nieuwe werknemer vaardigheden heeft die van toegevoegde waarde kan zijn voor het bedrijf. 

Naast het reguliere instrumentarium dat we voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen inzetten (loonkostensubsidie, meerdere vormen van jobcoaching, werkervaringsplekken) is 

inzet op het vergoten van de beheersing van de Nederlandse taal belangrijk. We faciliteren bedrijven 

die vergunninghouders in dienst nemen om medewerkers te trainen (middels speciale scholing) om 

vergunninghouders de Nederlandse taal nog beter te laten beheersen en taalproblemen op de 

werkvloer te herkennen en op te lossen.  

 

Daarnaast ontwikkelen we trainingen en voorlichtingen, met behulp van de doelgroep, om bij de 

huidige medewerkers bij bedrijven het inzicht en de kennis van mensen met een niet Westerse 

achtergrond te vergroten. Daarnaast maken we bij bedrijven inzichtelijk op welk minimaal taalniveau 

de vergunninghouder komt binnenstromen. Naast een beschrijving van het taalniveau geven we ook 

voorbeelden aan werkgevers van de beheersing van de taal om nog beter aan de te geven wat deze 

kan verwachten. 

 

7. Regionale ambitie en doelstellingen 
Werkconferentie 

In het eerste kwartaal van 2017 organiseren we en werkconferentie met als onderwerp; “Van 

statushouder naar werknemer”.  Deze bijeenkomst richt zich op de werkgevers, het werkbedrijf, het 

werkgeversservicepunt, consulenten, beleidsadviseurs en het onderwijs, die de vergunninghouder 

uiteindelijk een plek moeten bieden op de arbeidsmarkt. Het doel is om partijen te informeren over 

de ondersteuningsmogelijkheden en regelingen die er zijn om vergunninghouders aan het werk te 

helpen. Op basis van het huidige aanbod organiseren we versnellingskamers waarin we in korte tijd 

slimme oplossingen bedenken.  Het is tevens een gelegenheid om elkaar als samenwerkende partners 

beter te leren kennen en elkaar makkelijker te kunnen vinden. Iedereen die direct of indirect 

betrokken is bij de doelgroep zal worden uitgenodigd. Om deze werkconferentie goed vorm te 

geven en er maximaal rendement uit te halen, is de samenwerking gezocht met de provincie. De 

provincie heeft de expertise om een werkconferentie op te zetten, waar we als regio gebruik van 

kunnen maken. 

 
Inzet op de uitwerking van de pijler maatschappelijke participatie 

Per gemeente of uitvoeringsorganisatie Werk en inkomen organiseren we samen met consulenten 

Participatiewet, consulenten Wmo en buurtcoaches: “ontdek je plek”. We houden een toer langs 

verenigingen, (sport)clubs, instellingen en laten op die manier de vergunninghouders kennismaken 

met het aanbod. Die kennismaking is wederkerig. Aan het eind van de toer maakt de statushouder 
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een portfolio en een verslag van de toer. Bijvangst is dat het portfolio een bijdrage levert aan een 

verplicht onderdeel van oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA, een onderdeel van het 

inburgeringsexamen.). 

 

Inzet op verbetering van de inburgering 

Zoals beschreven onder paragraaf 4.2 : Benoemde knelpunten in het integratievraagstuk, willen we 

als regio goede afspraken maken met de verschillende aanbieders van inburgeringstrajecten. Dit om 

te komen tot een kwalitatief goed aanbod wat aansluit bij de overige integratie activiteiten in de regio 

en zo mede bepalend is voor een vroege integratie van vergunninghouders. 

 

Werken in de zorg 

We zien een aantal ontwikkelingen in de zorg. Door de vergrijzing en de ontgroening blijft er vraag 

naar werknemers in de zorg. Door een grotere inzet op het eigen netwerk van hulpvragers, de inzet 

op zelfredzaamheid en het vergroten van het voorliggend veld zijn er verschuivingen in de vraag. 

Eerder was er eerder een grote behoefte aan medewerkers werkzaam in de huishoudelijke hulp met 

Mbo niveau 1 of 2. Door voornoemde redenen zien we een vraag naar medewerkers die meer 

specialistische zorg kunnen verlenen en ook zorgtaken kunnen combineren. Samen met het WSP, 

zorgaanbieders, Roc’s en andere opleidingsinstituten gaan we in gesprek om het tekort aan personeel 

in de zorg op minimaal Mbo 4 niveau in de toekomst het hoofd te bieden.    

 

Uitwerking “busisness challenge” door het WSP 

Het WSP Achterhoek heeft een aantal thema’s benoemd die zij de komende periode als speerpunt 

gaan oppakken, om te komen tot een nog betere arbeidsmarktbewerking in de regio. Een van die 

thema’s is Werk en statushouders. In maart en april 2017 worden vele betrokkenen gevraagd naar 

hun visie op dit onderwerp. Een voorstel is bijvoorbeeld om voor stakeholders van het regionale 

bedrijfsleven markten te organiseren. Denk hierbij aan de businessclub van De Graafschap. Om de 

aanpak gedragen te krijgen bij gemeenten en het bedrijfsleven zijn er twee ambassadeurs voor dit 

thema: Peter van der Wardt (wethouder o.a. Werk en Inkomen gemeente Oude IJsselstreek) en 

Foppe Atema (directeur Goma Hengelo). Nadat alle partijen zijn bevraagd wordt deze “busisness 

challenge” opgetekend in een concreet plan dat uiteraard een verbinding zal hebben met dit regioplan 

en via de reguliere overlegstructuren zal worden ingebracht.  

 

Innovatiehub 

In de Achterhoek is een succesvol project gestart waarbij bedrijven een opdracht geven aan 

studenten. Dit brengt in het bedrijfsleven innovatie op gang en studenten leren de Achterhoek 

kennen. In deze innovatiehub kunnen ook vergunninghouders betrokken worden, specifiek voor die 

bedrijven die in het buitenland meer exportmogelijkheden willen ontdekken. 

 

Ondersteuning bij zelfstandig ondernemerschap 

Vergunninghouders zijn vaak ondernemende mensen. Ze komen uit landen waar het gebruik is om 

naast een baan bij een werkgever een (kleine) eigen onderneming te hebben. De handel zit mensen 

vaak in het bloed en ze hebben vaardigheden die van toegevoegde waarde kunnen zijn op het huidige 

aanbod in het ondernemerslandschap.  We ontwikkelen daarom trainingen om potentiële 

ondernemers kennis te laten maken met de zaken die bij de start van een eigen bedrijf komen kijken. 

Dit kan een opmaat zijn naar de start van een eigen onderneming, waar ook de producten en het 

aanbod vanuit de BBZ ondersteunend aan kunnen zijn. De regels zijn hier immers vaak strenger en 

uitgebreider dan in het land van herkomst.  

 

Verdere uitwerking 

In het meer geconcretiseerde plan van aanpak werken we werken in de horeca, metaal en transport 

en logistiek verder uit. 
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8. Sturing op resultaten 
De in de hoofdstukken zes en zeven voorgestelde invulling van de opdracht en ambities en 

doelstellingen willen we graag concreet omzetten in resultaten. In dit hoofdstuk gaan we in op hoe 

we die resultaten willen bereiken en op welke manier we deze willen borgen.  

 

Wie?

 
 

 

Met de hierboven, grotendeels bestaande, overlegstructuren borgen we een gedegen besluitvorming 

binnen gemeenten en onze regio. De regiocoördinator legt daarnaast nog verbinding met de 

overleggen die over dit onderwerp plaatvinden buiten de regio en met betrokken ketenpartners. 

Uiteraard is dit een vereenvoudigd schema aangezien er ook veelvuldig overleg moet plaatsvinden 

met onderwijsinstellingen, werkgevers, welzijnsorganisaties, vluchtelingenwerk en aanbieders van 

trajecten (zonder uitputtend in de deze opsomming te zijn). 

 

  

Groep: Wie: Rol:

Kerngroep - Henriëtte van Beek Coördinerend en verbinding 

maken

Schrijver

- Renske vanWaardenburg Verbinding naar regionaal 

overleg statushouders

Schrijver

- Harald Bus Verbinding naar WSP Schrijver

- Marc Boscha Verbinding naar regionaal 

overleg Participatiewet en 

onderwijs

Schrijver

Beleidsoverleg Participatiewet Beleidsadviseurs 

Participatiewet

Verbinding maken naar andere 

onderdelen binnen de 

gemeente en volgende overleg

beoordelend en 

adviserend

Regionaal ambtelijk overleg 

statushouders

Beleidsadviseurs Verbinding maken naar andere 

onderdelen binnen de 

gemeenten en volgende overleg

initierend

Managersoverleg Werk en 

Inkomen

Managers Werk en Inkomen Verbinding maken naar andere 

onderdelen binnen de 

gemeente en volgende overleg

beoordelend en 

adviserend

Regionaal bestuurlijk overleg 

Achterhoekse aanpak

Bestuurders met diverse 

portefeuilles

Verbinding maken naar andere 

onderdelen binnen het college, 

gemeente en regio

initierend, 

beoordelend en 

adviserend

POHO Werk en Inkomen Wethouders met Werk en 

Inkomen in portefeuille

Verbinding maken naar andere 

onderdelen binnen het college

beoordelend en 

adviserend
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Wanneer? 

In de komende maanden stellen we de volgende planning, op hoofdlijnen, voor. 

 
 

Eerste actie is om op hoofdlijnen binnen en buiten de regio draagvlak te krijgen voor deze notitie, en 

daarin de verschillende gemeenteraden mee te nemen. Hierna willen we graag de plannen concreet 

maken. Deze uitwerking is de opmaat voor een plan dat voor de zomervakantie opgeleverd kan 

worden aan opdrachtgever Divosa. 

9. Resumé en conclusie 
Er is door de instroom van vluchtelingen veel in beweging gezet bij de verschillende gemeenten in de 

Achterhoek. De plannen zijn voortdurend in ontwikkeling. Wat vandaag opgeschreven wordt is 

morgen verouderd en vergt weer bijstelling. Dit regioplan moet daarom gezien worden als een 

groeidocument. De verdere ontwikkeling en uitwerking van het regioplan zal elk kwartaal op de 

agenda van het regionaal ambtelijk overleg Achterhoekse aanpak terugkeren. 
 
In deze notitie hebben we een aanzet gegeven om in te spelen op de opdracht die we hebben 

gekregen: na een zorgvuldige screening en matching door het COA processen en aanbod 

ontwikkelen zodat de vergunninghouder zo snel mogelijk zelfstandig in onze maatschappij kan 

functioneren. Dat is goed voor alle partijen.  

We hebben kort inzicht gegeven in onze wensen en eisen en welk aanbod we al ontwikkeld hebben. 

Vervolgens hebben we een basis gelegd door de grofmazige uitwerking van de drie genoemde pijlers 

(opleiding, maatschappelijke participatie en werk). Wanneer onze omgeving (consulenten, managers, 

bestuurders, overlegstructuren, Divosa) kunnen instemmen met de contouren van deze notitie is het 

aan ons de pijlers verder uit te werken. Dit uiteraard eerst op inhoud en later in het 

operationaliseren ervan. Samen op weg naar een sluitende aanpak vergunninghouders! 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat: Wie: Wanneer:

Draagvlak van deze notitie zie bovenstaand schema maart 2017

Werkconferentie velen april 2017

Uitwerken 

werkgeversarrangementen

WSP, beleidsadviseurs maart/april 2017

Uitwerken 

opleidingsarrangementen

Beleidsadviseurs, onderwijs maart/april 2017

Uitwerken definitieve notitie 

met concrete acties

zie bovenstaand schema mei/juni 2017
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Bijlage 1: Zicht op de Achterhoekse arbeidsmarkt  

De missie van de regionale marktbewerking in de Achterhoek is: 

 

“Gezamenlijk staan wij ervoor om inwoners van de Achterhoek die dat niet op eigen kracht kunnen, 

te ondersteunen bij het vinden van werk en werkgevers ten dienste te zijn bij het oplossen van hun 

personeelsvraagstukken.  

Wij zien het WSP Achterhoek als hét aanspreekpunt en een natuurlijke partner voor werkgevers in 

onze regio voor het oplossen van hun personeelsvraagstukken met de inzet van werkzoekenden uit 

de doelgroepen van gemeenten en UWV. 

Vanuit het Werkbedrijf Achterhoek ondersteunen we deze rol van de publieke partners door 

inbreng van onze kennis, onze netwerken en het maken van onderlinge resultaatgerichte afspraken 

over onder meer het creëren van baanopeningen bij werkgevers en de inzet van ondersteunende 

instrumenten.” 

 

De arbeidsmarkt in de Achterhoek is ‘zeer ruim’. Dat betekent dat er veel werkzoekenden zijn in 

verhouding tot het aantal vacatures. De onderlinge concurrentie tussen werkzoekenden is groot. 

Werkgevers hebben daardoor voor veel vacatures een ruime keuze uit geschikte kandidaten. In die 

situatie is het lastiger om mensen aan het werk e helpen waar nog extra opleiding of begeleiding voor 

nodig is, zoals bij vergunninghouders. Daarom blijft er extra aandacht en inzet nodig voor mensen 

met een achterstand op de arbeidsmarkt. De uitdaging is om aan de ene kant vacatures zo snel en 

goed mogelijk in te vullen en aan de andere kant alle werkzoekenden zo gelijk mogelijke kansen te 

bieden. 

 

Hoe ziet concreet de Achterhoekse arbeidsmarkt er begin 2017 uit? 

 
Werknemersbanen per sector: omvang, aandeel en ontwikkeling. 
Achterhoek 2017 

 
 

 
In de Achterhoek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd) in 2016 en 2017 licht 

toe tot bijna 113.000 eind 2017.  

Landelijk groeit het aantal banen van werknemers sterker dan in de Achterhoek.    

De sector industrie blijft de grootste werkgever in de regio, dicht gevolgd door zorg & welzijn.  
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De sector die het sterkste groeit is de overige zakelijke diensten. Dit komt vooral door de sterke 

groei in de uitzendbanen die tot deze sector worden gerekend, ongeacht in welke sector de 

uitzendkrachten werken.  

De omvang van de beroepsbevolking (dat zijn alle mensen van 15-75 jaar, die werken of die niet 

werken maar wel kunnen en willen werken) in de Achterhoek stabiliseert in 2016-2017. Daardoor is 

de kleine groei van de werkgelegenheid toch voldoende om de werkloosheid te laten dalen, zodat de 

kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook vergunninghouders) 

toenemen. De kansen liggen dan met name in de bouw, handel en de horeca. Daarnaast is er een 

groei in de uitzendbanen waarneembaar. Ook is er een groei in het zelfstandig ondernemerschap 

zichtbaar: 1 op de 5 banen. 

 
 

Bijlage 2: taakstelling per gemeente in de regio Achterhoek 
 
Taakstelling regio Achterhoek 2017-I 

Taakstellingscijfers huisvesting vergunninghouders tijdvak 2017- I regio Achterhoek 
 

Aalten 21 

Berkelland 34 

Bronckhorst 28 

Doetinchem 43 

Montferland 27 

Oost Gelre 23 

Oude IJsselstreek 30 

Winterswijk 22 

 

Totaal regio Achterhoek 

 

228 

 

De gemeenten Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben zich voor het realisatiejaar 2017 ten doel 

gesteld een hoger aantal vergunninghouders te huisvesten dan op grond van de gemeentelijke 

huisvestingstaakstelling aan hen is opgelegd. 

Afhankelijk van het aantal wachtende vergunninghouders in de AZC’s en rekening houdend met de 

harde plaatsingscriteria, denken Oude IJsselstreek en Bronckhorst aan enkele tientallen extra te 

huisvesten vergunninghouders bovenop de taakstelling. 

 


