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Op 1 november jl. is het Ondersteuningsprogramma Integrale Aanpak Gezondheid Statushouders van
start gegaan als deelproject van OTAV. Dit programma van het ministerie van VWS en VNG komt voort
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uit het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het programma bestaat uit twee onderdelen:
directe praktische ondersteuning van gemeenten via het OndersteuningsTeam Asielzoekers en
Vergunninghouders (OTAV);
en een landelijk kennisdelingsprogramma, onder regie van Pharos, en uitgevoerd in
samenwerking met GGD GHOR Nederland en andere thema- en kennisinstituten.
De opzet van het programma is vergelijkbaar met die van OTAV. Hiermee bieden we gemeenten
ondersteuning aan bij het ontwikkelen van een gemeentelijke of regionale lokale preventieve aanpak
van de gezondheid van statushouders. Een integrale benadering van gezondheid, integratie en
participatie van statushouders en duurzame inbedding in beleid en praktijk zijn daarbij belangrijke
uitgangspunten. Het programma loopt tot 1 mei 2018.
Regiocoördinatoren als aanspreekpunt
Voor bijna alle 25 GGD regio’s is reeds een regiocoördinator aangesteld. De regiocoördinatoren komen
veelal van de GGD en enkelen uit gemeenten, maar werken gedurende de programmaperiode namens
OTAV. Op deze manier brengen de regiocoördinatoren de expertise en het netwerk van de regionale
GGD mee, terwijl ze in dienst zijn van het Ondersteuningsprogramma. Bij het ondersteunen van de
ontwikkeling van een gemeentelijke of regionale lokale preventieve aanpak van de gezondheid van
statushouders, betrekken regiocoördinatoren het netwerk en kunnen ze eventueel een rol spelen in het
regisseren of coördineren van de uitvoering. Tevens kan de regiocoördinator advies geven en landelijk
ontwikkelde kennis en instrumenten delen en inzetten, of omgekeerd regionale behoeften landelijk
agenderen. De regiocoördinatoren werken nauw samen met de meer generieke OTAV
accountmanagers, die al langer bekend zijn bij de gemeenten.
De komende tijd komen de regiocoördinatoren bij uw gemeente langs voor een kennismaking.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de programmapagina OTAV-Ondersteuningsprogramma
Integrale Aanpak Gezondheid Statushouders via www.vng.nl/otav. Mocht u nog vragen hebben naar
aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het
Ondersteuningsprogramma via Suzanne.Jansen@vng.nl.
Met vriendelijke groeten,
Sietske Pijpstra
Programmanager Asiel en Integratie VNG
Voor achtergrondinformatie zie de afspraken in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen Rijk en gemeenten (april 2016)
voor het onderdeel gezondheid, zorg en preventie bij passage 2.3.5:
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/asielbeleid-en-integratie/nieuws/ledenraadpleging-uitwerkingsakkoord-verhoogde-asielinstroom
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