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• De instroom in Nederland niet eerder zo 

hoog geweest 

• ¾ van de instroom in 2e helft 2015 

• Het kabinetsbeleid richt zich op beperken 

hoge instroom (verbeteren opvang in de 

regio, afspraken met Turkije), opvang, 

huisvesting maar ook integratie en 

participatie

Asielinstroom 2015: 59.100



• Op initiatief van Ministerie SZW 

• Leren van ervaringen van de afgelopen decennia

WRR rapport ‘Geen tijd te verliezen’

– Taal leren en maatschappelijk actief werkt beter

– Integrale aanpak levert meerwaarde

• Via werk en scholing snellere en effectievere 

integratie en participatie van vergunninghouders

• In samenwerking met betrokken partners bestaande 

structuren versterken

Taskforce Vluchtelingen



• Werkgroep Integratie 

• Werkgroep Screening en Matching van Vergunninghouders

Project Screening en Matching Vergunninghouders

Via werk en scholing sneller en effectiever 

integreren en participeren

• Plaatsing en Kansrijke koppeling 

• Integratie en Participatie vanaf dag 1

• Doorlopende Integratie en Participatielijn

Werkgroepen



• Zo vroeg mogelijk: Koppeling aan gemeente direct 

na verkrijgen van vergunning in de POL

• Zo kansrijk mogelijk: werkwijze waarbij de 

informatie over werk en opleiding wordt gebruikt voor 

een gerichtere regionale plaatsing en kansrijke 

koppeling van de vergunninghouder aan de 

gemeente. 

• Plaatsing in AZC in de buurt van toekomstige 

woonplaats i.v.m. vroege aansluiting op netwerk

Plaatsing en Kansrijke koppeling



• Na vergunningverlening op dag 1: 

huisvestingsgesprek

• Harde plaatsingscriteria EN zachte plaatsingscriteria: 

kansen op onderwijs of werk en sociaal netwerk 

• Regionaal plaatsingsadvies met bestaande 

informatiebronnen:

Kans op werk/ mbo start/ kies je studie/ UWV

Huisvestingsgesprek



• Voorinburgering in de AZC periode

• Integrale trajecten onder regie van 

gemeenten

Integratie en Participatie vanaf dag 1



• Voorbereiding op inburgering

• Taalles

• Kennis Nederlandse Maatschappij met o.a. 

oriëntatie op de arbeidsmarkt

• Persoonlijk informatiedossier

• Allerlei initiatieven en projecten om 

participatie op te starten

Voorinburgering



• Aanvullende dienstverlening door gemeenten 

in de AZC's zoals verdiepende diagnoses 

bv. Utrecht / Amsterdam / Tilburg

Inzicht in voorinburgering; motiveren van 

vrijwillige deelname

Aanvullende dienstverlening door gemeenten



Geen traject als het niet integraal is

• Onderwijs (taal- en vakopleiding) en werk 

• Samenwerking met onderwijsinstellingen, 

inburgeringsaanbieders, werkgevers

Startkwalificatie belangrijk!

Regie bij gemeenten!

Integrale trajecten



• Informatie over achtergrond/ ambities van 

vergunninghouders worden vanaf maart 2017 naar 

gemeenten gecommuniceerd (via TVS)

• Samenwerking van COA en gemeenten aan de 

vroege integratie van vergunninghouders: warme 

overdracht.

Warme overdracht



• Persoonlijke gegevens

• Familiegegevens (zoals gezinshereniging)

• Status

• Inburgeringsgegevens

• Educatieve gegevens:

- Taalvaardigheden

- Onderwijsgegevens (verleden, diplomawaardering en 

resultaten v-inburgering)

• Arbeidsgegevens (werkervaring, activiteiten in 

opvangfase, competenties, hobby’s)

• Toekomst in Nederland 

• Bijzonderheden (zoals naam casemanager)

Digitaal klantprofiel



• Conflicterende wetgeving

• Participatiewet  - Wet Inburgering

• Gemeenten springen in een gat

Gemeentelijke regie

Integratie en Participatie voor huisvesting → X
Integratie na huisvesting → regie bij de 

inburgeraar
Participatie na inburgering → regie bij 

gemeenten

Integratie en Participatie 
vanaf dag 1 na koppeling



Regio-coördinatoren

https://www.divosa.nl/onderwerpen/vluchtelingen-aan-het-werk/regiocoordinatoren

35 Regio-coördinatoren
actief in de 

arbeidsmarktregio’s



Regio-coördinator Jorinde Hof

Huisvesting en Integratie Vluchtelingen 

regio Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



