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OTAV-FACTSHEET

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers 
en Vergunninghouders (OTAV) 

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is in oktober 2015  gestart om gemeenten 

te ondersteunen bij hun praktische vragen en beleidsvorming op het gebied van asiel en integratie. Het OTAV is 

ondergebracht bij de VNG en is een samenwerking tussen de VNG en  verscheidene ministeries. Er wordt  nauw 

samengewerkt met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. 

Gemeenten kunnen tot 1 juli 2017 gebruik blijven maken van het OTAV.

De komst van vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor diverse dilemma’s en vraagstukken. In de eerste periode 

kwamen er met name veel vragen binnen over  huisvesting van vergunninghouders, communicatie en draag-

vlak. Nu is er ook meer aandacht voor andere vraagstukken, zoals integratie en participatie, gezondheidszorg 

en onderwijs voor nieuwkomers. Denk aan de participatieverklaring en de inzet van maatschappelijke begelei-

ding, de mogelijkheden voor werk en het belang van goede zorg en onderwijs. 

Achtergrond en werkwijze 
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. Bij ‘Contact’ vindt u hun contactgegevens. 

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

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

heidsstudies voor transformatie van een pand tot begeleiding van de maatschappelijke discussie om draag-

vlak 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 Expertnetwerk 

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

vergunninghouders (korte termijn) en andere vraagstukken: opvang, communicatie, draagvlak en besluitvor-

ming, integratie en participatie, onderwijs, financiën, openbare orde en veiligheid en zorg en gezondheid. 

Informatie en kennisuitwisseling over asiel en integratie 
Via de website van het OTAV (www.vng.nl/otav) kunt u naar de themapagina. Daar is per beleidsveld relevante 

informatie te vinden, zoals diverse factsheets, praktijkvoorbeelden en veelgestelde vragen op thema. Op het 

VNG Forum Asiel en Integratie kunt u discussiëren over uiteenlopende thema’s en uw vraag stellen aan andere 

gemeenten.  

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

otav@vng.nl, via de website www.vng.nl/otav 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. Ook is het mogelijk de account-

managers in uw regio direct te benaderen:

Axel Weggelaar: axel.weggelaar@vng.nl 

Regio Zuid-Holland en Zeeland 

Carijn Tulp: carijn.tulp@minbzk.nl

Regio Groningen, Drenthe en Friesland 

Erwin Derks: erwin.derks@vng.nl 

Regio Groningen, Drenthe, Friesland en 

Utrecht

Mieke Maas: mieke.maas@minbzk.nl

Regio Noord-Holland en Flevoland

Marlies Volten-de Vos: marlies.volten@vng.nl 

Regio Noord-Brabant en Limburg

Pauline Zwart: pauline.zwart@minbzk.nl 

Regio Overijssel en Gelderland

Gezondheidsprogramma Statushouders OTAV 

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van vergunninghouders. Andersom is het 

zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor goede gezond-

heid en welzijn van deze nieuwkomers. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders onder-

steunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van statushouders. 

Per GGD regio zijn er 1 of 2 regiocoördinatoren aangesteld, die gemeenten praktische ondersteuning en 

advies bieden. Parallel hieraan loopt het kennisdelingsprogramma, uitgevoerd door Pharos in samenwerking 

met GGD GHOR Nederland. Het programma loopt van 1 november 2016 tot 1 mei 2018 en sluit aan bij de 

bestaande OTAV structuur. Zie voor meer informatie: www.vng.nl/otavgezondheid.
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