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Het OndersteuningsTeam Asielzoekers 
en Vergunninghouders (OTAV)

De grote stroom vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor veel dilemma’s en vraagstukken. De vraag naar huis-

vesting voor vergunninghouders die zijn gekoppeld aan gemeenten, wordt steeds groter. Er is tevens nog steeds 

crisis- en noodopvang nodig. Gemeenten hebben niet alleen veel vragen op het gebied van huisvesting (van ver-

gunninghouders), maar ook over andere vraagstukken, zoals maatschappelijke begeleiding, werk en inkomen, 

scholing, integratie, gezondheidszorg, etc.

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) ondersteunt gemeenten hierbij. Het OTAV

is een initiatief van het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes.

Het OTAV is in oktober 2015 gestart en is ondergebracht bij de VNG.

Achtergrond en werkwijze
Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is opgericht om praktische ondersteuning 

te bieden aan gemeenten in de vluchtelingenketen en een aanjaagrol te spelen zowel vanuit een inhoudelijk 

oogpunt als met het oog op de taakstellingen, en recentelijk de ontwikkelingen rondom het GZZA. Het OTAV 

kent een drietal kerntaken:

1. Helpdeskfunctie: ondersteuning van gemeenten bij beantwoording van allerhande praktische en inhoude-

lijke vragen. 

2. Accountmanagement: er zijn regionale accountmanagers aangesteld die voor specifieke regio’s de ‘ogen en 

oren’ van het team zijn. Zij komen op verzoek naar uw gemeente, beantwoorden uw vragen en schakelen, 

waar nodig en op uw verzoek, experts in. 

3. Expertnetwerk: Buiten de reguliere vragen, kunnen gemeenten aanspraak maken op ondersteuningstra-

jecten van maximaal 5 dagen. Hiervoor worden (externe) experts ingezet. Dit kan uiteenlopen van haal-

baarheidsstudies voor transformatie van een pand tot begeleiding van de maatschappelijke discussie om 



draagvlak te creëren. Randvoorwaarden zijn dat er een concrete, afgebakende opdracht ligt en dat er een 

lerend effect in kan zitten voor andere gemeenten. Voor de maatwerk ondersteuning is een OTAV Expert-

netwerk opgebouwd dat bestaat uit mensen met specifieke kennis en/of vaardigheden op het gebied van 

huisvesting vergunninghouders (korte termijn) en andere vraagstukken: maatschappelijke begeleiding, werk 

en inkomen, scholing, integratie, radicalisering, gezondheidszorg, etc.

Factsheets en informatie over asiel en integratie
De website van het OTAV (www.vng.nl/otav) kent een thematische indeling per beleidsthema waar relevante 

documenten van diverse organisaties worden gepubliceerd. Hiermee komt op één centraal punt een overzicht 

van alle feitelijke documenten in de vluchtelingenketen. Daarnaast verschijnt binnenkort per thema een lijst met 

veel gestelde vragen zodat de meest actuele informatie direct beschikbaar is. Tevens zijn hier diverse factheets te 

vinden en rubrieken met veelgestelde vragen. Ook vindt u hier de links naar diverse mogelijkheden voor kennis-

uitwisseling en platforms waar gemeenten terecht kunnen met hun vragen en kunnen discussiëren over uiteenlo-

pende thema’s:

• U treft informatie aan over het Platform Opnieuw Thuis. 

• Er is een aantal digitale fora waarop discussie en kennisuitwisseling kan plaatsvinden op specifieke onderwer-

pen:

• VNG Forum Asiel

• VNG Forum Communicatie

• VNG-Forum Onderwijs

• VNG Forum Wob

• Voor bestuurders bestaat de mogelijkheid om d.m.v. de bestuurdersapp aan de hand van stellingen te discus-

siëren over de problematiek

Contact
Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) kunt u bereiken via het e-mail adres:

otav@vng.nl of per telefoon via 070 373 83 98. Hier kunt u alle praktische vragen en verzoeken om ondersteuning 

kwijt. Er wordt dan contact met u opgenomen. Tevens kunnen wij u in contact brengen met de accountmanager 

in uw regio.
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