Korte omschrijving van het project Waardevolle wachttijd
Regio Midden Utrecht
Fase 1: Kansrijke koppeling
Divosa en COA voeren sinds 1 juli 2016 een vroege screening uit, waarbij nu ook
informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden en kwalificaties van
vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker
gekoppeld worden waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar
opleidingen en banen.
Op basis van de screening krijgt COA advies van arbeidsmarkdeskundigen van Divosa
over welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden aan de
vergunninghouder. COA neemt daarna een beslissing. In deze beslissing, met in acht
neming van taakstelling voor huisvesting van de gemeenten, wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met kansrijke koppelingen.
Fase 2 Project waardevolle wachttijd
Vervolgens kunnen zowel gemeenten als vergunninghouder aan de slag om de
wachttijd in het AZC zo waardevol mogelijk in te vullen door het traject naar integratie,
het vinden van werk, opleiding en stage te stimuleren en te starten. Hierbij wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij bestaande structuren. Momenteel wordt gekeken op welke
manier het dossier na koppeling aan een gemeente nog kan worden verrijkt,
bijvoorbeeld met een verdiepend gesprek, een assessment of een competentietest.
Rol regio coördinatoren
Voor elke arbeidsmarktregio wordt een regio coördinator aangesteld. De 35 regio
coördinatoren komen uit de grotere(centrum) gemeenten en vertegenwoordigen de
arbeidsmarkt regio’s. Het doel van deze coördinatoren is om gemeenten op een zo goed
mogelijke manier te ondersteunen en te faciliteren bij het bespoedigen van de integratie
van statushouders. Het gaat om voorlichting en het vergroten, inzetten en delen van
kennis, maar ook om het signaleren en wegnemen van knelpunten en belemmeringen.
Gemeenten krijgen hiermee een duidelijk aanspreekpunt waar ze hun vragen kunnen
neerleggen over problemen, belemmeringen bij dit onderdeel van de integratie. De regio
coördinator kan vragen beantwoorden en hulp op maat bieden. Deze regio coördinatoren
staan in contact met COA en kunnen op die manier informatie doorgeven die benut kan
worden voor de koppeling. Door de directe link met het projectbureau van Divosa en
daarmee ook naar de samenwerkende partners zoals VNG, minSZW, OCW, PGR etc.
kunnen zij experts inschakelen om vragen te beantwoorden die wat lastiger liggen. Ook
kunnen best practices makkelijk uitgewisseld worden.
Duur van project en plan van aanpak
Het project loopt tot 31 december 2017 en de regio coördinator is voor 16 uur per week
beschikbaar.
De eerste stap in het project is het maken van en projectplan/agenda dat 15 februari
2017 gereed moet zijn.
Waardevolle wachttijd in Midden Utrecht
In de arbeidsmarktregio Midden Utrecht zal de rol van regio coördinator worden vervuld
door Jorinde Hof van de gemeente Utrecht
Mail: j.hof@Utrecht.nl tel. 0624199244.
De regio coördinator Midden Utrecht zal nog in december kennismaken met ambtenaren
van betrokken gemeenten en in een eerste ronde ideeën ophalen. Eerste stappen daarin
is de aanwezigheid bij het U10/16 overleg op dinsdag 13 december in Houten. Vervolg is
een kennismaking met collega’s werkzaam op terrein van WenI gepland. Ook zal zij
kennismaken met de regievoerders en locatiemanagers van het COA in Midden Utrecht.

