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Sinds kort opereren we onder een
nieuwe naam, namelijk het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Haaglanden/Zuid-Holland Centraal
(RPA). Deze naam doet recht aan de
twee arbeidsmarktregio’s die onderdeel uitmaken van het platform.
Binnen het platform adviseren en
ondersteunen we de twee arbeidsmarktregio’s. De samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s zorgt
voor slagkracht en concrete projecten. Tegelijkertijd zorgen we er
binnen het RPA voor dat we, bestuurlijk en ambtelijk, kennis blijven
uitwisselen tussen de twee arbeidsmarktregio’s.

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden/Zuid-Holland Centraal is
een netwerkorganisatie die een optimale
werking van de regionale arbeidsmarkt
bevordert.
Het platform bestaat uit de wethouders
voor Sociale zaken en Werkgelegenheid
van de elf gemeenten uit de twee arbeidsmarktregio’s, vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemersorganisaties, individuele werkgevers, het UWV
en het Onderwijs.
Daarnaast treffen de elf gemeenten en
het UWV elkaar periodiek in het
hoofdenoverleg van de afdelingen voor
werk en inkomen, waar de afstemming
van de dienstverlening aan cliënten en
werkgevers centraal staat.
Meer informatie en onze contactgegevens vindt u op: www.rpa-haaglanden.nl

Hoewel er twee arbeidsmarktregio’s zijn, moeten
we blijven bedenken dat er één arbeidsmarkt is en
die houdt geen rekening met grenzen van
arbeidsmarktregio’s en gemeenten. De elf gemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s hebben intussen
een krachtig netwerk met elkaar opgebouwd. Een
netwerk dat ook in 2013, getuige deze jaarrapportage, weer heeft geleid tot mooie resultaten. De
meerwaarde van regionale samenwerking is daarmee eens te meer bewezen.

VOORWOORD
Vaak lees je in voorwoorden van jaarverslagen dat het een bewogen jaar
was. Is dit een cliché? Ja, en tegelijkertijd de meest treffende typering
voor 2013. Het wás een bewogen jaar. Het RPA Haaglanden is niet meer,
ik mag directeur zijn van het RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal.
Niet onlogisch, aangezien de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal in
2013 steeds meer gestalte kreeg. Intussen volgden de ontwikkelingen
rondom de Participatiewet elkaar snel op. Het lijkt alweer lang geleden,
maar we rekenden begin 2013 nog op een nieuwe Participatiewet per
2014. Daar kwam echter snel verandering in met de bekendmaking van
het Sociaal Akkoord. Waarna een onzekere tijd volgde met verschillende
wetswijzigingen van de Participatiewet.
Als gemeenten, het UWV en het RPA hebben we goed gereageerd op alle
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het Regionaal Sociaal Antwoord
was een actief antwoord op landelijke ontwikkelingen. In dit jaarverslag
leest u meer over alle initiatieven en activiteiten die we, met elkaar, ontwikkeld hebben. Er breekt in 2014 een nieuwe collegeperiode aan, waarbij ik het volste vertrouwen heb dat ons regionale arbeidsmarktbeleid
tot nieuwe successen zal leiden. Laat hetgeen u in deze
jaarrapportage leest daarbij een inspiratiebron zijn!

Remco Herfst
directeur RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal

…aan staatssecretaris Klijnsma

Regionaal Sociaal Antwoord
Werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal willen zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Zij presenteerden het Regionaal
Sociaal Antwoord op vrijdag 13 december 2013 aan Jetta Klijnsma.
Met het Regionaal Sociaal Antwoord bereiden de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zich
voor op de invoering van de Participatiewet. De wet is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die niet zelfstandig
aan werk kan komen en moet in het hele land 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheid
opleveren. Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat
oplossingen heel goed op regionaal en lokaal niveau gevonden kunnen worden. Voorwaarde voor succes is dat regio’s zelf invulling kunnen geven aan de afspraken. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid; gemeenten en onderwijsinstellingen ondersteunen.
Ambassadeurs uit Voorschoten
Wethouder Nieuwenhuizen is trots op twee ondernemers
uit haar gemeente die een prominente rol in het Regionaal
Sociaal Antwoord spelen: Evert de Boer van De Boer Holding BV (HEMA) en Taoufik Maatoug van Avance Activity
BV. Beide ondernemers maken zich hard voor mensen die
het risico lopen langs de kant te blijven staan. In gesprek
met staatssecretaris Klijnsma lieten zij zien hoe werkgevers in Voorschoten proeftuinen ontwikkelen. Zo liet De
Boer aan Adema zien hoe hij met andere winkeliers in de
Schoolstraat bezig is plukjes werk die iedere ondernemer
heeft, te bundelen tot een taak die één medewerker voor
alle winkeliers in de straat kan uitvoeren. De winkelstraat
doet mee! De gemeente levert kandidaten, de winkeliers
gaan in gesprek en selecteren de juiste persoon
voor de functie.
Gewoon doen!
De Boer noemt vier succesfactoren om de
doelstelling van de staatssecretaris te laten slagen: leiderschap, win-win, gewoon doen en inzet van een jobcoach. ‘ Iedereen kent wel een
familielid met een arbeidsbeperking en begrijpt – als mens – dat we met elkaar bereid
moeten zijn om in hen te investeren. Maar het
moet wel van twee kanten komen, als ondernemer moet je ook voordeel van je investering
hebben. Het loon dat je betaalt moet passen bij
de loonwaarde van de werknemer. En als er
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problemen zijn moet een jobcoach daar meteen op kunnen inspelen, zodat er oplossingen worden gevonden. En
dan is het ‘gewoon doen’, niet teveel praten maar mensen
een kans geven.’
Samenwerking is belangrijker dan ooit
Florein biedt jongeren uit de regio Haaglanden, zonder opleiding, maar met interesse voor de zorg, een BBL-traject
niveau 1 aan. Dit traject kent een aantal mogelijke uitkomsten. Het kan zijn dat de jongeren doorleren en kiezen voor
een MBO-2/3 opleiding. Andere jongeren kunnen kiezen
voor een dienstverband bij Florein of bemiddeld worden
door één van de WerkgeversServicePunten binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden. Annelisa Jorritsma, HR-manager van Florein, begrijpt dat gemeenten, via de WerkgeversServicePunten, meer dan ooit de handen ineen moeten slaan met bedrijven en instellingen. ‘We willen allemaal nieuwe banen creëren voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Als we dan bedenken dat er ontslagen
dreigen in de zorg en het al moeilijk genoeg is om mensen
aan het werk te houden, lijkt dat haaks op elkaar te staan.
Maar juist daarom is het belangrijk de handschoen op te
pakken en ondanks alle tegenwind op zoek te gaan naar
kansen. Als we nu de rug rechten en anticyclisch opleiden,
profiteren we daar met zijn allen van zodra het economisch tij keert.’

Wethouders
aan het woord
De wethouders van de deelnemende gemeenten en de
districtsmanager van het UWV hebben in het kader van
deze jaarrapportage, de volgende vraag voorgelegd gekregen: De huidige collegetermijn is bijna ten einde. Er is
veel gebeurd op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid binnen en tussen de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Wat zou u over regionaal
arbeidsmarktbeleid mee willen geven aan het nieuw te
vormen college?
Op deze en volgende pagina’s vindt u hun antwoord.
Wethouder Stephan Brandligt (Gemeente Delft)
‘De afgelopen jaren hebben we,
binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, flinke stappen
gezet in de regionale werkgeversbenadering. Intussen trekken de
gemeenten van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland
Centraal samen op binnen de sectoren Zorg, Handel, Horeca/Leisure, Bouw en Tuinbouw. Hoewel
er nog steeds veel te doen en te verbeteren is, mogen we
daar met zijn allen best een beetje trots op zijn.
Als trekker van de sectorgroep Zorg heeft de gemeente
Delft een forse bijdrage geleverd aan de regionale werkgeversbenadering. Het zijn echter vooral de zorginstellingen
met wie we samenwerken die we moeten complimenteren, aangezien het zonder hun hulp niet gelukt zou zijn om
zoveel mensen weer aan het werk te helpen.
Wij beseffen dat er moeilijke jaren aan komen voor de sector Zorg. De komende jaren gaat het niet alleen meer om
het plaatsen van werkzoekenden binnen zorginstellingen,
maar wordt het ook een hele uitdaging om medewerkers
aan het werk te houden. Als het aan mij ligt, denkt de gemeente Delft hier over mee. Meer dan ooit is het van belang om samen op te trekken. Dit geldt voor ons als gemeenten onderling, maar het gaat er ook om de samenwerking met de zorginstellingen verder te versterken.
Daarom zou ik alle partijen, inclusief het nieuwe college
van B&W in Delft, willen aanmoedigen om door te gaan
met al het goede werk binnen de sector Zorg.’
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Wethouder Henk Kool
(Gemeente Den Haag)
‘De huidige collegetermijn is bijna
ten einde en als ik terugkijk zie ik
dat er veel is gebeurd op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid binnen en tussen de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en
Zuid-Holland Centraal (ZHC). Ook
de komende jaren staat er nog veel op stapel, bijvoorbeeld
met de invoering van de Participatiewet. Belangrijk daarbij
is een goede samenwerking, zowel tussen de gemeenten
onderling alsook tussen de twee arbeidsmarktregio's.
Daarbij pleit ik voor de invoering van één systeem van
loonwaardebepaling - op die manier worden de twee arbeidsmarktregio’s met elkaar verbonden. Ook is het wenselijk en zelfs noodzakelijk, om goede afspraken op hoofdlijnen te maken tussen de twee werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Ik
geloof sterk in deze vormen van samenwerking. En dat dit
niet ingewikkeld hoeft te zijn blijkt
uit de eerste stap die onlangs is gezet in de vorm van een nieuwe, gezamenlijke website voor werkgevers uit de arbeidsmarktregio’s.’

Wethouder Ruud Braak
(Gemeente Lansingerland)
'Gemeenten en ondernemers profiteren nu al van economische samenwerking in de regio. Het is positief, dat we onze regionale samenwerking versterken en verdiepen en zo onze krachten bundelen
om mensen aan het werk te krijgen. Het is verstandig om de grote veranderingen in het
werkgelegenheidsdomein regionaal te bezien en gezamenlijk te vertalen naar zo mogelijk eensluidend lokaal beleid.
Tegelijkertijd hecht Lansingerland eraan om dicht bij onze
burgers te blijven staan en lokale initiatieven te ontwikkelen die precies passen bij wat onze inwoners beweegt. In
onze eigen werkgelegenheidsinitiatieven zoals ‘ Lansingerland werkt’ en bovenregionale ontwikkelingen zoals ‘ Oostland heeft werk’ laten we andere gemeenten graag participeren. Ook doen wij mee met projecten van anderen. In
de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal wordt op deze
wijze die gezamenlijke aanpak - met behoud van eigen
identiteit - gerealiseerd.'
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Theo de Bakker (UWV)
‘Ik zou willen dat alle gemeentebestuurders doorgaan met zoeken
naar meer mogelijkheden om mensen (met of zonder beperkingen)
aan het werk te helpen en te houden. Ik hoop dat ze daarbij ook over
hun (gemeente- of regio-)grenzen
willen blijven
kijken, als dat
de mogelijkheden vergroot!’
Wethouder Gregor Rensen
(Gemeente Leidschendam-Voorburg)
‘De afgelopen jaren is er in en op de
arbeidsmarkt in onze regio veel gebeurd. De snel groeiende aantallen
werkzoekenden, met name jongeren, gaf aanleiding tot extra inspanningen om meer werk voor jongeren
te creëren. Met de jeugdwerkloosheidsaanpak is dat gebeurd. Daarnaast zijn stappen gezet in de richting van verbetering van de werkgeversbenadering en van
andere instrumenten die nodig zijn voor het beter functioneren van de arbeidsmarktbemiddeling. De vorming van
twee afzonderlijke arbeidsmarktregio’s Haaglanden en
Zuid-Holland Centraal heeft het werkgebied vergroot en
betere kansen geschapen voor dienstverlening dicht bij
werkzoekenden en werkgevers. De persoonlijke benadering en aandacht werkt immers het allerbeste, leert de ervaring. Tegelijkertijd hebben beide arbeidsmarktregio’s als
het gaat om kennisdeling, methodiekontwikkeling en de
voorbereiding op de Participatiewet goede afspraken gemaakt over blijvende samenwerking en afstemming. De
uitvoering van de Participatiewet, de vorming van regionale werkbedrijven, de integratie en herpositionering van
de sociale werkvoorzieningen en de versteviging van het
netwerk met werkgevers en bedrijfssectoren zullen de uitdagingen van de komende raadsperiode vormen. Werkzoekenden én werkgevers moeten met elkaar de uitdaging
aangaan. Samen de schouders eronder, met de wethouders Werk en Inkomen en Economie als verbindende schakel. Als de economie ook weer een beetje meewerkt, gaat
de situatie op de arbeidsmarkt de komende vier jaar ongetwijfeld weer ten
goede keren. Ik wens onze ambtsopvolgers daarbij veel succes!’
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Wethouder Tineke van Nimwegen
(Gemeente Midden-Delfland)
‘Mijn advies aan het nieuw te vormen college ten aanzien van regionaal arbeidsmarktbeleid is als volgt.
Bouw het Regionaal Sociaal Antwoord zorgvuldig uit.
In antwoord op het in april 2013 gesloten Sociaal Akkoord hebben de
arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Midden
het initiatief genomen om in samenwerking met werkgevers een aanzet te geven tot het genereren van werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid spitst zich toe op werkzoekenden met een beperking.
Dit initiatief heeft niet alleen bij de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewondering geoogst,
maar ook in andere arbeidsmarktregio’s. Het is van groot
belang om de kwetsbare groep werkzoekenden goed te
bedienen. Daarnaast is het belangrijk om de actieve medewerking van werkgevers daadwerkelijk met goede instrumenten te ondersteunen. Ik beveel het nieuw te vormen
college aan om op dit onderwerp actief te acteren.
Ga door op de in gang gezette regionale samenwerking
voorbereiding Participatiewet.
De in de Tweede Kamer in behandeling zijnde Participatiewet gaat vanaf 2015 een behoorlijke impact hebben op gemeenten, maar ook op burgers. De nieuwe wet is veelomvattend en de tijd die gemeenten wordt geboden om de
wet goed voor te bereiden is kort. Binnen Haaglanden is
een goede samenwerking ontstaan. Binnen deze samenwerking wordt met voortvarendheid een stevig programma uitgevoerd. Ik heb er vertrouwen in dat langs deze
weg een goed regionaal concept tot stand komt met
ruimte voor de individuele eigenheid van de afzonderlijke
gemeenten.
Sluit aan op het bredere sociale domein.
Arbeidsmarkt en participatie kunnen niet los worden gezien van de andere onderdelen van het sociale domein. Via
een goede toegang, waarbij ook naar andere aspecten
wordt gekeken, moet dit voor de betrokken inwoners worden geborgd.
Let op de meerwaarde van het RPA als geheel.
Blijf attent op de meerwaarde van samenwerking tussen
de beide arbeidsmarktregio’s - Haaglanden en ZHC - in RPA
verband en tref elkaar op essentiële vraagstukken. Benut
de kracht van de werkgevers en
werknemersorganisaties.’

Wethouder Bert van Alphen
(Gemeente Pijnacker-Nootdorp)
‘De arbeidsmarkt houdt niet op bij
de gemeentegrenzen, dus samenwerking in de regio is essentieel.
Pijnacker-Nootdorp werkt al een
aantal jaren samen met Zoetermeer
op het Werkplein en in het WerkgeversServicePunt. De laatste tijd is
deze samenwerking uitgebreid naar
de arbeidsmarktregio. Dit levert efficiency en kennisuitwisseling op voor de gemeente. Maar ook een groter volume
aan vacatures en kandidaten en daarmee een grotere kans
op een passende match.
Met de nieuw opgerichte arbeidsmarktregio ZHC hebben
we de slagkracht om snel tot resultaten te komen. Bovendien hebben we in ZHC-verband de eerste stappen gezet
om het economisch en sociaal beleid dichter bij elkaar te
brengen.
Maar ook de jarenlange samenwerking met de arbeidsmarktregio Haaglanden gooien we niet zomaar overboord.
Het blijft waardevol om ook op RPA-niveau kennis te delen
en samen te werken.
Voor het nieuwe college blijft het belangrijk om in regionale samenwerking te investeren en de samenhang tussen
economisch en sociaal beleid
verder te versterken.’
Wethouder Inge Nieuwenhuizen
(Gemeente Voorschoten)
‘De kracht van de arbeidsmarkregio
Zuid-Holland Centraal ligt bij de
overzichtelijke schaal, de korte lijnen en de directe communicatie
met werkgevers. Dat moeten we zo
houden want een effectieve werkgeversbenadering staat of valt met
voortvarende aanpak, snelheid van
handelen en praktisch handelen tussen mens & werk. Tegelijkertijd is het van belang de brug
te houden en te bouwen met de arbeidsmarktregio’s
Haaglanden en de Leidse Regio. Want de fysieke grenzen
bepalen niet het succes maar wel de verbinding die we
kunnen maken tussen het onderwijs, de ondernemers en
de overheid. Laten we ons vooral niet leiden door bureaucratische concepten over de invulling van een toekomstig
Werkbedrijf en ons toeleggen en concentreren op mensen
met talenten die staan te springen om een duurzame plek
op deze arbeidsmarkt.’
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Wethouder Jos Bolte (Gemeente Rijswijk)
‘In de afgelopen jaren is het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
doorgegroeid van een netwerkorganisatie naar een besluitvormende
overlegtafel. De beweging die in
gang is gezet zal bijdragen aan de
aanpak en bijsturing op tal van
maatschappelijke
vraagstukken.
Het Regionaal Sociaal Antwoord is
een concreet voorbeeld. Het is een goede aanzet om te komen tot een samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid met werkgevers en andere sociale partners op het gebied van werkgelegenheid. Nieuwe afspraken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarin ook aandacht is voor mensen met een arbeidsbeperking.
De energie die nu loskomt en die extra gevoed wordt onder invloed van de nieuwe taken die op ons afkomen binnen het sociaal domein, zal inspiratie geven voor de komende jaren. De uitdaging is om die inspiratie vast te houden.
De splitsing in twee arbeidsmarktregio’s zal denk ik blijvende invloed hebben op de regionale samenwerking binnen het RPA. Dat is de afgelopen periode al gebleken. De
kleinere samenwerkingsverbanden betekenen aan de ene
kant kortere lijnen met een grotere slagkracht. Aan de andere kant moeten we er aandacht voor houden om het
grotere gebied van de regionale arbeidsmarkt waarin ook
onderwijs en economische zaken een essentiële rol spelen,
niet uit het oog te verliezen. De samenwerking tussen onze
twee regio's binnen het RPA is niet toevallig ontstaan,
maar vanuit een inhoudelijke meerwaarde. Die zal goed in
beeld moeten blijven om energie en menskracht te blijven
investeren in die interregionale samenwerking. Het is aan een nieuw
bestuur om die afweging opnieuw
te maken.’

Wethouder Marga de Goeij
(Gemeente Westland)
‘Eenduidige, heldere werkgeversaanpak
is uitermate belangrijk. Beconcurreer elkaar niet, pak samen de kansen die werkgevers bieden. De werkgever is de klant,
in het belang van de werkzoekende. ‘

5

Wethouder Fatma Koşer Kaya (gemeente Wassenaar)
‘Meer mensen aan het werk en minder overlegstructuren. Dit kunnen
we niet alleen. Samen zijn we sterker, samen op onze arbeidsmarkt,
maar vooral ook samen met onze inwoners en onze werkgevers. Het is
cruciaal dat de werkgever vooraf bij
beleid betrokken wordt, zodat meer
mensen aan het werk kunnen. Niet
door meer overleg maar door meer initiatieven samen mogelijk te maken.’

Wethouder Edo Haan (Gemeente Zoetermeer)
‘In de periode 2010-2014 is de
nieuwe arbeidsmarktregio ZuidHolland Centraal tot stand gekomen. In dezelfde periode is in Zoetermeer de samenwerking tussen
de gemeente en ondernemers verder verbeterd in het kader van de
Sociaal Economische Agenda (SEA).
Mede als gevolg van deze samenwerking is in deze jaren de uitstroom uit de bijstand in Zoetermeer het hoogste van alle
100.000-plus gemeenten. De nieuwe arbeidsmarktregio
Zuid-Holland Centraal heeft een dusdanige omvang dat
deze 'werkgeversbenadering' ook
regio breed met succes kan worden
toegepast!’

RPA Expertmeeting: ‘Oogsten en Vooruitkijken’
Op 18 juni 2013 vond de RPA Expertmeeting ‘Oogsten en Vooruitkijken’ plaats op het nieuwe Werkplein van Zoetermeer, gelegen naast het nieuwe Ondernemershuis. De regio’s investeerden de afgelopen anderhalf jaar extra in samenwerking op het terrein van werkgeversdienstverlening. Daarbij is gekozen voor een focus op vier sectoren, namelijk
Handel, Zorg, Horeca en Tuinbouw; deze sectoren bieden veel mogelijkheden voor werkzoekenden in Haaglanden en
Zuid-Holland Centraal.
Tijdens de Expertmeeting maakten wethouders van de elf
RPA-gemeenten met ondernemers, vertegenwoordigers
van onderwijs, UWV en gemeenteambtenaren allereerst
de balans op na anderhalf jaar van intensieve samenwerking. De hoofdmoot was echter het brainstormprogramma, waarbij dagvoorzitter Marja Pelzer van Tempo
Team, de experts uitdaagde om ideeën te genereren voor
een nog betere werkgeversdienstverlening.

Gemeenten, UWV en ondernemers spraken in 2012 met
elkaar af om tot een eenduidige regionale werkgeversdienstverlening te komen waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en potentiële werknemers. Tijdens de opening van de Expertmeeting blikte Edo Haan, de
Zoetermeerse Wethouder Werk en Inkomen, nog even terug. ‘Sinds begin 2012 hebben alle betrokkenen hard gewerkt om de regionale werkgeversdienstverlening op een
hoger plan te brengen. Binnen Zorg, Handel en Tuinbouw
hebben we waardevolle ervaring opgedaan, terwijl we nu
ook kennis en expertise opdoen binnen de Horeca en Leisure.’
Aanmoedigingen van staatssecretaris Klijnsma
Vlak voor de start van de brainstormsessies moedigde
staatssecretaris Klijnsma de deelnemers nog aan. Aan de
vooravond van de nieuwe Participatiewet ben ik heel benieuwd naar uw lumineuze ideeën. Het is voor mij fijn om
goede voorbeelden te hebben, van dingen die goed gaan
en van zaken die u graag verbeterd zou willen zien vanuit
het kabinet.’
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Tijdens de brainstormsessies groeide het wederzijds begrip tussen gemeenten en ondernemers. Wilko Wisse van
Lans Groep verwoordde het mooi: ‘Werkgevers zijn zich er
niet van bewust wat het kost om mensen in de uitkering te
hebben. Bij het zoeken naar mensen denken we eigenlijk
niet gelijk aan het Werkplein, terwijl dat wel heel handig
kan zijn voor beide partijen.’ Aan de andere kant stellen
bedrijven dat gemeenten zich wel wat meer mogen verplaatsen in de realiteit van bedrijven. ‘ Laat accountmanagers van de WerkgeversServicePunten van gemeenten
maar eens een dagje meelopen op de werkvloer van bedrijven.’ Het MKB-NL/Zuid-Holland werd meteen concreet
en bood aan om leden te mobiliseren voor het organiseren
van een meeloopstage.
Vruchtbaar brainstormprogramma
De brainstorm leverde een verscheidenheid aan ideeën
op. Zo stelde het bedrijf Vierstroom voor om samen met
gemeenten een business case uit te werken voor de financiering van de hulp bij het huishouden. Meer dan interessant gezien de teruglopende budgetten in de thuiszorg.
Het bedrijf verliest zichzelf niet in zelfbeklag over deze ontwikkelingen, maar gaat daarentegen op zoek naar creatieve oplossingen. Vierstroom is er van overtuigd, dat de
investering in onbenut arbeidspotentieel van werkzoekenden ten bate van hulp in het huishouden altijd lonend is.

JAARRAPPORTAGE 2013

Het mes snijdt dan namelijk aan twee kanten. De werkzoekende heeft geen uitkering meer nodig en de samenleving
profiteert doordat er geïnvesteerd wordt in de zorg aan
mensen. De brainstormsessies haalden het beste in de
deelnemers naar boven, waarbij het door Vierstroom aangedragen idee onderdeel uitmaakte van een veelvoud aan
ideeën die de revue passeerden.
Wat heeft de Expertmeeting nu opgeleverd?
Voor Remco Herfst, directeur van RPA Haaglanden/ZuidHolland Centraal, is deze Expertmeeting dan ook nog maar
het begin. ‘Ik heb zoveel goede ideeën gehoord, als ik er
één uitlicht doe ik de rest tekort. Wat mij betreft is dit het
voorgerecht en gaan we door met op deze manier oplossingen bedenken en mensen aan elkaar koppelen. De
staatssecretaris heeft ons uitgedaagd om met een regionaal antwoord te komen, en deze avond laat zien dat we
meer dan genoeg inspiratie hebben om haar dat antwoord
te geven!’ Gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben na afloop van de Expertmeeting laten zien in
staat te zijn ideeën ook om te kunnen zetten in daden. Op
vrijdag 13 december 2013, een half jaar na de Expertmeting, presenteerden de sociale partners uit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal hun
Regionaal Sociaal Antwoord aan staatssecretaris Klijnsma.
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PPS maakt organisaties sterk en sociaal
Bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) gaat het om een gelijkwaardige samenwerking tussen publieke en private partijen. Door krachten te bundelen en van eigen belangen naar gezamenlijke doelen te gaan, versterken beide partijen
elkaar. Sinds enkele jaren weten ook gemeenten en uitzendbureaus elkaar te vinden. Binnen de arbeidsmarktregio’s
Haaglanden en Zuid-Holland Centraal (ZHC) hebben gemeenten, het UWV en Tempo-Team de handen ineen geslagen.
Mirjam Manni is als Senior Manager PPS van Tempo-Team nauw betrokken bij deze samenwerking.
Publiek-Private Samenwerking binnen Haaglanden
‘Het hoofddoel is bestandreductie, zoveel mogelijk mensen aan het werk. Door samen te werken kan er meer resultaat behaald worden tegen lagere kosten. Ook zien we
allerlei innovaties tot stand komen die hard nodig zijn in
dit dynamische werkveld’, vertelt Mirjam Manni. De Pilot
max. WW is één van die innovatieve samenwerkingsverbanden. Kandidaten met een aflopende WW-uitkering
worden, drie maanden voordat zij de WWB zouden instromen, opgeroepen door het UWV. ‘Het UWV, de gemeenten en uitzendbureaus zijn complementair aan elkaar binnen deze pilot. Waar het UWV en gemeenten zich concentreerden op het verlenen van informatie over rechten en
plichten, verzorgde Tempo-Team in samenwerking met GJ
Personeelsdiensten en Manpower, workshops waarin kandidaten werd geleerd om onderscheidend te zijn met hun
CV en sollicitatievaardigheden. Vervolgens bemiddelen de
uitzendbureaus kandidaten, waar mogelijk, naar een
baan.’
Publiek-Private Samenwerking in Zuid-Holland Centraal
Intussen is Tempo-Team ook een samenwerkingsproject
gestart binnen Zuid-Holland Centraal. Dit project bestond
uit het geven van een sollicitatieworkshop aan kandidaten,
inclusief inschrijving op werk.nl. Vervolgens startte de bemiddeling van de kandidaten. Mirjam Manni maakt een
onderscheid tussen de projecten van ZHC en Haaglanden.
‘Het ging hier om een andere doelgroep dan in de regio
Haaglanden. Het waren kandidaten die net in de WWB zaten of zelfs al een langere tijd een WWB-uitkering ontvingen. Daarnaast is er deskundigheidsbevordering gegeven
aan consulenten/klantmanagers gericht op acquireren,
matchen en bemiddelen.’ Hoewel het om verschillende
doelgroepen ging, werden de workshops in zowel ZHC als
Haaglanden goed gewaardeerd. ‘Het geeft me veel voldoening als ik hoor dat kandidaten, of het nu WW’ers of
WWB’ers zijn, zeggen dat ze onze workshops veel eerder
hadden willen hebben. Een mooier compliment kun je
haast niet krijgen.’
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Slechts een begin
Hoewel de manager van Tempo-Team wil benadrukken
dat er heel veel goed gaat, zijn er ook nog wel verbeteringen mogelijk. ‘Een PPS heeft tijd nodig. We merken dan
ook dat we al iets langer samenwerken in Haaglanden. Binnen ZHC was dit het eerste project. Hoe langer je elkaar
kent, hoe korter de lijnen zijn, hoe beter je kan samenwerken. Een gezamenlijke visie op de kandidaat en een eenduidige werkgeversbenadering zijn daarbij bepalend voor
het resultaat.’ Manni kijkt ambitieus naar de toekomst. ‘Als
we de samenwerking breder trekken, bereiken we nog
meer resultaat. Volgens mij kunnen we nog stappen zetten
als we de uitwisseling van kennis, kunde, vacatures, instrumenten en netwerken nog structureler gaan vormgeven.’
Mirjam Manni licht het gebruik van elkaars instrumenten
toe. ‘Alle uitgestroomde kandidaten binnen onze projecten deden dat zonder inzet van loonkostensubsidies,
proefplaatsingen of no-riskpolissen. Ik zie grote mogelijkheden als we als uitzendbureau ook meer kennis krijgen
van dit soort instrumenten.’
PPS binnen de regionale werkgeversbenadering
‘Wij van Tempo-Team werken regionaal. Dit betekent dat
wij in ons gebied kandidaten en vacatures continu uitwisselen. Gemeentegrenzen zijn daarbij nauwelijks relevant.
Ook gemeenten kijken steeds meer over de gemeentegrenzen heen. Daaruit kan je opmaken dat de gemeente
forse stappen aan het zetten is in het ontwikkelen van een
regionale werkgeversbenadering.’ Het stemt Manni

hoopvol dat de gemeenten binnen de regionale werkgeversbenadering branchegericht te werk gaan. ‘Ook wij
werken branchegericht. Via een branchegerichte benadering onderscheiden Tempo-Team en gemeenten zich op de
arbeidsmarkt. Het gaat er daarbij om, dat we branchespecifieke deskundigheid opbouwen en werken aan
een pool van kandidaten.’
Verdieping van de PPS
De ontwikkelingen binnen de PPS volgen elkaar steeds
sneller op. Mirjam Manni somt enkele van deze ontwikkelingen op. ‘Er gebeurt op dit moment zoveel binnen de arbeidsmarktregio’s. De afgelopen tijd hebben we het bedrijf
Kaas Vergeer geïntroduceerd bij het WerkgeversServicePunt van Zoetermeer. In verschillende projecten hebben
wij werkgevers bereid gevonden om structureel kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden wanneer zij een vacature hebben. Bij Kaas Vergeer bijvoorbeeld. Inmiddels heeft het WSP Zoetermeer ook een
directe lijn met dit bedrijf om kandidaten via een bepaald
traject te plaatsen. Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal heeft Tempo-Team ook haar werkgevers uitgenodigd voor de Werktop. In Delft was een grote werkgever die graag MVO wilde ondernemen, maar geen kandidaten op de payroll wilde. Hier vindt nu een driegesprek

plaats (Gemeente Delft, werkgever en Tempo-Team). Voor
de gemeente Den Haag werken we samen in een project
gericht op jongeren, waarbij tijdelijk werk en parttime
werk meer benut worden. Door het combineren en stapelen van banen leidt dit uiteindelijk tot uitstroom. Al dit
soort uitwisselingen biedt veel kansen voor alle organisaties, met als doel werk voor de werkzoekenden. Kortom,
door vacatures, netwerken, branche- en arbeidsmarktkennis en kandidaten optimaal met elkaar te delen, zullen er
meer kandidaten aan de slag gaan.’
Vooruitblik
Mirjam Manni reageert enthousiast als we haar vragen
vooruit te blikken op de toekomst. ‘Blijf in elkaar investeren, leer elkaar nog beter kennen en vertrouwen. Het verbinden van de organisaties gaat verder dan een klant-leverancier verhouding. Naast het afspreken en monitoren van
doelstellingen is het nog belangrijker om een integrale samenwerking te laten groeien. Hier komen uiteindelijk de
mooiste innovaties en successen uit voort. In de regio
Haaglanden zijn we echt een partnership aangegaan met
de gemeenten Den Haag en Delft. Dit partnership is gebaseerd op drie pijlers: bestandsreductie, flexibilisering en
professionalisering.’

Voor meer informatie kijk op: http://www.tempo-team.nl/uitzenden/werkgevers/branches/overheid/pps.xml
Hier is een korte film te vinden en een aantal praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerkingen.
Of neem contact op met Mirjam Manni, landelijk manager Publiek-Private Samenwerking, 0646 03 35 83.

Financiën en personeel
De elf gemeenten zorgen met elkaar voor de financiering van het RPA door een structurele financiële bijdrage te leveren.
De uitgaven van het RPA bestaan voor het allergrootste deel uit personeelsuitgaven. Vanaf 2012
is de subsidie van de provincie gestopt en is een
tekort ontstaan op de begroting; dit is opgevangen
door onttrekking aan het bestemmingsfonds en
btw-compensatie. Het totale jaarbudget voor het
RPA was in 2013 € 461.000.
Het RPA Stafbureau faciliteert en ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de regionale activiteiten
die vanuit de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en
Zuid-Holland Centraal worden uitgevoerd. In 2013
bestond het Stafbureau uit een directeur, vier beleidsmedewerkers (waarvan twee senior) en twee
ondersteunende medewerkers (totaal 4,7 fte).
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Gemeenten en het UWV

Een gezamenlijke doelstelling!
Het UWV werkte in 2013 weer intensief samen met gemeenten binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
(RPA). De samenwerking kreeg vorm via activiteiten, zoals de Pilot max. WW (zie artikel over PPS), het opstarten van
een regionale website voor werkgevers, het ABU project, de opstart van een Werkbedrijf, de werkgroep arbeidsbeperkten, UWV ’s bijdrage aan een regionale werkgeversdienstverlening en de ontwikkeling van een monitor Jeugdwerkloosheid. Namens het UWV is Ab Stikkelorum, in meer of mindere mate, bij alle projecten betrokken geweest.
Ab Stikkelorum is een groot voorstander van vergaande samenwerking tussen het UWV en gemeenten, waarbij de
organisaties elkaar versterken en gebruik maken van elkaars mogelijkheden. ‘Samenwerking tussen gemeenten
en het UWV is geen doel op zich, maar een middel om de
dienstverlening aan werkzoekenden te verbeteren. Alle samenwerking moet draaien om onze gezamenlijke publieke
doelstelling om die mensen aan het werk te helpen die
daar op eigen kracht soms wat moeite mee hebben. Dan
heb je het ook over belemmeringen wegnemen.’ Stikkelorum zet zijn verhaal kracht bij met een voorbeeld. ‘In 2013
hebben gemeenten en het UWV hun samenwerking uitgebreid door uitzendbureaus via een Publiek-Private Samenwerking te betrekken via de Pilot max. WW. Binnen de samenwerking denk ik ‘grenzeloos’. Daarmee bedoel ik dat
de arbeidsmarkt geen grenzen kent en het voor UWV dus
belangrijk is om in zowel Haaglanden als Zuid-Holland Centraal op dezelfde intensieve manier met gemeenten samen
te werken. Bij het realiseren van de regionale website voor
de werkgeversdienstverlening hebben we gezien dat dit
een breed gedragen gedachtengoed is. De rol van het RPA
is daarbij onmiskenbaar.’
De verschillende rollen van het UWV
Ab Stikkelorum gaat in op de verschillende rollen van het
UWV. ‘De samenwerking tussen het UWV en gemeenten
kent vele uitingen. Een heel praktische is de rol van de manager Werkgeversdienstverlening in het regionale overleg
van managers. Dat betekent samen initiatieven nemen en
de operatie aansturen. Dat laatste is bijvoorbeeld heel
goed gelukt bij het gezamenlijk invullen van vacatures voor
Primark in Zoetermeer. De ervaringen in deze regio nemen
de managers nu mee naar Den Haag, waar ook een nieuwe
Primark vestiging de deuren opent.
In een andere rol draagt het UWV deskundigheid over ten
aanzien van de Wajong-doelgroep. Met gepaste trots vertelt Stikkelorum over een Wajong Expertisebijeenkomst
die in november 2013 plaatsvond. Gemeenten van ZuidHolland Centraal en Haaglanden waren daarbij vertegen10

woordigd. ‘Je kon daar een speld horen vallen.’ Moeiteloos en met passie praat Stikkelorum verder over andere
rollen van het UWV. ‘Via de afdeling arbeidsmarktinformatie pakken we onze informatieve rol op. Om vervolgens
weer een initiërende rol op ons te nemen op het moment
dat de wethouders van zowel Haaglanden als Zuid-Holland
Centraal aan UWV vroegen of zij het aan de website gekoppelde telefonieverkeer via een gezamenlijk telefoonnummer wilde organiseren. Dat dit gegund werd gaf energie. Zelf vind ik de 'onzichtbare' rol minstens zo leuk: samen met gemeentelijke (RPA-)collega's in een klein clubje
bedenken op welke manier je de dienstverlening verder
kan versterken en hoe je op een slimme manier gebruik
kunt maken van de middelen die de overheid daarvoor beschikbaar stelt. En dan natuurlijk zorgen dat het voor elkaar komt.’
Geen vrijblijvendheid
Stikkelorum waakt ervoor, dat de samenwerking niet vrijblijvend wordt. ‘Ik juich alle samenwerking tussen gemeenten en het UWV toe, maar het moet wel ergens toe
leiden. Wat mij betreft gaat hier het meten is weten principe op. Alles wat RPA, gemeenten en UWV doen moet in
het teken van uitstroom naar werk staan. Dat uitstroomresultaat kan wat mij betreft ook indirect zijn. Als organisaties elkaar de bal kunnen toespelen, heeft dat uiteindelijk
voor de klant ook een toegevoegde waarde. Samen met
gemeenten dus kandidaten van WWB, Wajong en WW bij
een werkgever voordragen.’ Ab Stikkelorum weet aan de
andere kant ook dat het begrip toegevoegde waarde moeilijk te duiden is.’ Het is bijvoorbeeld technisch lastig te meten wat het nettorendement van de Pilot max. WW is.
Maar iedere keer weer geven klanten aan dat ze dit gezamenlijke initiatief van gemeenten en UWV heel erg waarderen. En klanten begrijpen het ook als op een dergelijke
bijeenkomst wordt verteld dat er naast rechten ook plichten zijn. Gerichte aandacht geven en structuur bieden aan
mensen in een onzekere situatie, is ook rendement.’

Waardevolle lessen over samenwerking
Volgens Ab Stikkelorum gaat samenwerken nooit helemaal
goed of helemaal fout. ‘Probeer met open vizier samen te
werken. Organiseer korte lijntjes binnen je organisatie en
zorg dat het management goed is aangesloten op alles wat
er speelt. Kom afspraken na en zeg geen ja als je nee bedoelt. Zorg er altijd voor dat je open met elkaar in gesprek
blijft en ga op zoek naar mogelijkheden. Dit gaat het makkelijkst als je het over de inhoudelijke kant van het werk
hebt, onder die noemer moet je elkaar vinden. De rest is
een kwestie van organiseren. In die zin moet ik toch nog
een keer de samenwerking tussen gemeenten, uitzendorganisaties en het UWV noemen. Dit is een geweldig en creatief project geweest. Met slechts een heel klein beetje
geld als smeermiddel hebben partijen elkaar gevonden die
in deze samenstelling nog nooit zo aan tafel gezeten hebben. Als er discussies over mogelijkheden van klanten waren, werd er geluisterd en op basis van argumenten een
lijn uitgezet. Jammer dat er landelijk verder niet in wordt
geïnvesteerd.’

Voortborduren op het goede
Als een vertegenwoordiger van de uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van SZW, wil Stikkelorum de nieuw te
vormen colleges van B&W nog wel iets meegeven. ‘Mijn
pleidooi zou zich richten op het regionale karakter van ons
werk. Juist door zo'n insteek kun je meer kansen op de arbeidsmarkt creëren. Het is het effect van een knikkerbak.
Daarnaast is het kunnen beschikken over het RPA een
groot goed. Dat is het unieke platform waar het bestuurlijke, management- en operationele niveau elkaar ontmoeten en de verbinding gelegd kan worden. Door ook samen
met het RPA regionale doelstellingen te formuleren kunnen Haaglanden en Zuid-Holland Centraal van elkaar leren
en effectiever mensen aan het werk helpen.’

Leerwerkcheque als onderdeel
van het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid
De arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal zijn in het najaar van 2013 samen aan de slag gegaan met
de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Een van de speerpunten in de aanpak is er voor te zorgen dat jongeren werkervaring opdoen. Gemeenten in beide arbeidsmarktregio’s maken daarbij gebruik van de Leerwerkcheque. Aan de hand van
de Leerwerkcheque kunnen jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet meer naar school gaan, werkervaring opdoen. Via
de gemeenten Den Haag en Zoetermeer krijgen we een tussenstand van Yvonne Stiegelis, gemeente Den Haag en Marjolein Keltjens en Floor Kroft van de gemeente Zoetermeer. De gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en LeidschendamVoorburg maken ook gebruik van de Leerwerkcheque.
In den lande zijn er verschillende varianten van startersbeurzen en Leerwerkcheques. Van welke variant maakt
jullie gemeente gebruik?
Zoetermeer Als gemeente Zoetermeer hebben wij zelf de
Leerwerkcheque geoperationaliseerd, ook voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg.
Wij maken dus gebruik van de variant ‘Leerwerkcheque’.
Den Haag In Den Haag hebben we beide varianten: de
Leerwerkcheque is voor jongeren die geen startkwalificatie hebben en/of kunnen halen, zoals de leerlingen van
PRO en VSO en jongeren met MBO-2/3 diploma óf voor
jongeren die geen geschikte BBL-plek kunnen vinden.
Daarnaast hebben we de Startersbeurs voor jongeren met
MBO-4, of HBO, WO.
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Waarom hebben jullie besloten tot invoering van de Leerwerkcheque/Startersbeurs?
Zoetermeer Wij hebben gekozen voor het operationaliseren van een eigen Leerwerkcheque vanwege de volgende
redenen. Ten eerste wilden we het budget dat we hiervoor
hadden vrijgemaakt geheel besteden aan de doelgroep. Er
zijn varianten waarbij een groot deel van het budget verloren gaat aan overheadkosten en btw. Ten tweede hebben
wij gekeken naar Stage Nieuwe Stijl in Leiden en de Leerwerkcheque in Den Haag en besloten wij op basis van hun
succesfactoren en knelpunten zelf een nieuwe Leerwerkcheque te operationaliseren met bredere randvoorwaarden waardoor meer jongeren (en ook 27-plussers) gebruik
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kunnen maken van de Leerwerkcheque. Ten derde merkten wij bij werkgevers dat zij op dit moment niet graag een
arbeidsovereenkomst aangaan met werkzoekenden, maar
dat een leerwerk-overeenkomst wel als een optie wordt
gezien. Uiteindelijk hebben we besloten tot de invoering
van de Leerwerkcheque om de zelfredzaamheid van jongeren (en 27-plussers) aan te spreken; zij benaderen zelf een
werkgever bij wie ze graag ervaring op willen doen.
Den Haag Bij het opstellen van het actieplan was de insteek om zoveel mogelijk jongeren te bereiken met een
laag en hoog opleidingsniveau, met veel en weinig belemmeringen tot de arbeidsmarkt. Voor de (wat) hoger opgeleiden, zelfredzame jongeren mét startkwalificatie met
normaliter een geringe afstand tot de arbeidsmarkt, wilden we een instrument invoeren, dat het opdoen van
werkervaring zou vergemakkelijken. Veel jongeren komen
op de arbeidsmarkt met de juiste papieren, maar krijgen
dan van potentiele werkgevers te horen dat ze te weinig
werkervaring hebben. Door de crisis is dit nog meer versterkt en komt alleen die persoon in aanmerking voor de
baan met én de juiste papieren én werkervaring. Dit heeft
er toe geleid dat we de Leerwerkcheque hebben opgenomen in het Haagse actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid.
Omdat bleek dat meer dan de helft van de jongeren die bij
de dienst SZW aan de poort kwam voor een uitkering of
12

hulp bij werk niet beschikte over een startkwalificatie, hebben we besloten de doelgroep voor de Leerwerkcheque te
verschuiven naar de lager opgeleiden. Met de Startersbeurs voor de hoger opgeleiden en de Leerwerkcheque
voor de lager opgeleiden kunnen we in principe de gehele
doelgroep bereiken.
De Leerwerkcheque heeft meerdere doelen. Het helpt
starters werkervaring op te doen en een betere start te
maken op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het de bedoeling
dat voorkomen wordt dat hoger opgeleiden, lager opgeleiden verdringen op de arbeidsmarkt. Wat is de toegevoegde waarde van de Leerwerkcheque? Wat levert het
tot nu toe op?
Zoetermeer Op dit moment zijn er drie jongeren aan het
werk op een leerwerkplek via een Leerwerkcheque. De
werknemers konden deze jongeren plaatsen omdat ze potentie in hen zagen en omdat ze een subsidie krijgen van
de gemeente waardoor ze dit kunnen bekostigen. De promotiecampagne gaat een dezer dagen van start en we hopen dan meer mensen uit de doelgroep te bereiken.
De toegevoegde waarde van de Leerwerkcheque is het op
een laagdrempelige manier opdoen van werkervaring bij

een werkgever, waardoor werkzoekenden een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt en werkgevers in aanraking komen met potentiële werknemers.
Den Haag Zoals gezegd, levert het voor de jongere werkervaring op en de werkgever heeft gedurende een half jaar
voor een klein bedrag extra handen en kan op deze wijze
een indruk krijgen van een potentiële werknemer. We hopen dat de stage overgaat in een arbeidsovereenkomst bij
welbevinden - werkgevers moeten een intentieverklaring
tekenen in geval van leerbanen.
Al meer dan 100 gemeenten in Nederland maken gebruik
van de Leerwerkcheque/Startersbeurs. De Leerwerkcheque/Startersbeurs wordt door verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal ingezet. Het is daarmee één van de regionale instrumenten. Waarom is het belangrijk dat de Leerwerkcheque/Startersbeurs in elke gemeente wordt ingezet? Kunnen gemeenten nog wat leren van elkaar?
Zoetermeer Het is belangrijk dat in elke gemeente een instrument wordt ingezet zodat gemeenten hun eigen jongeren kunnen ondersteunen. Uiteraard kan dit hetzelfde
instrument zijn in een ander jasje. Gemeenten kunnen van
elkaars successen en knelpunten leren en op basis hiervan
een instrument inzetten. Zoals eerder aangegeven hebben
wij dit ook gedaan door naar Stage Nieuwe Stijl in Leiden
en naar de Haagse Leerwerkcheque te kijken.
Den Haag In principe moet het niet uitmaken in welke stad
je woont om via een Leerwerkcheque meer kans te maken
op een werkervaringsplek bij een werkgever. Vandaar dat
het prima zou zijn als alle gemeenten dit zouden kunnen
aanbieden in deze tijd. Ja, gemeenten kunnen zeker nog
van elkaar leren, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie - hoe zorg je ervoor dat jongeren op pad gaan met
een Leerwerkcheque? In hoeverre zorg je als gemeente
voor een match met een potentieel werkgever? Pas je de

doelgroep aan de jongeren van je gemeente aan, hoeveel
laat je de werkgevers betalen voor de werkervaringsplek?
De Leerwerkcheque/Startersbeurs is primair gericht op
de startende jongere, maar draagt deze daarnaast ook bij
aan de regionale werkgeversbenadering?
Zoetermeer Onze Leerwerkcheque is gericht op jongeren
van 16 tot en met 27 jaar, daarnaast is er ook een optie
voor werkzoekenden van 27+. Vanuit het WerkgeversServicePunt werkt de coördinator Leerwerkcheque, die de
jongeren en de werkgevers hiermee ondersteunt. Door
deze koppeling met het WerkgeversServicePunt en de samenwerking met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en
Leidschendam-Voorburg sluit de Leerwerkcheque aan bij
de regionale werkgeversbenadering.
Den Haag We laten de werkgevers die meedoen een intentieverklaring ondertekenen om na afloop van de stageperiode de jongeren in dienst te nemen. Deze werkgever
kan daarbij ook in zijn netwerk van werkgevers kijken of er
mogelijk bij een van hen een arbeidsplaats is voor de jongere.
Wat zou je de nieuwe wethouder en het nieuw te vormen
college mee willen geven over de Leerwerkcheque?
Zoetermeer De Leerwerkcheque is bedoeld voor zelfredzame werkzoekenden die gemotiveerd zijn en zelf de werkgever van hun dromen benaderen. We hopen met dit instrument een hoop werkzoekenden werkervaring op te laten doen waardoor ze een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt.
Den Haag Wij continueren de Leerwerkcheque voor jongeren die geen startkwalificatie hebben of kunnen halen
en voor jongeren die geen geschikte BBL-plek kunnen vinden. Daarnaast hebben we de Startersbeurs voor jongeren
met MBO-4, HBO of WO. Met deze twee instrumenten
kunnen we zowel de laaggeschoolde jongeren als de hogeropgeleide jongeren helpen aan een werkervaringsplek.

Missie en doelstelling
HET RPA HAAGLANDEN/ZUID-HOLLAND CENTRAAL HEEFT ALS MISSIE HET BEVORDEREN VAN EEN
OPTIMALE AFSTEMMING TUSSEN VRAAG EN AANBOD OP DE ARBEIDSMARKT IN BEIDE ARBEIDSMARKTREGIO’S. DIT DOEN WIJ DOOR:
 HET SAMENBRENGEN VAN PARTIJEN DIE EEN ROL SPELEN OP DE ARBEIDSMARKT
 HET VERZAMELEN, UITWISSELEN EN PUBLICEREN VAN ARBEIDSMARKTGEGEVENS
 HET INITIËREN, STIMULEREN EN MONITOREN VAN KNELPUNTOPLOSSENDE PROJECTEN OP DE ARBEIDSMARKT
 HET BEVORDEREN VAN REGIONALE AFSTEMMING VAN BELEID TUSSEN REGIONALE PARTIJEN OP HET
GEBIED VAN WERK EN INKOMEN
JAARRAPPORTAGE 2013
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Participatiewet: werk in uitvoering
Het duurde even, maar nu lijkt de Participatiewet er toch echt te gaan komen per 1 januari 2015. Na zes nota’s van
wijzigingen stemde de Tweede Kamer, op 20 februari 2014, uiteindelijk in met de (aangepaste) Participatiewet. Het
fundament van de wet rust op de afspraken uit het Sociaal Akkoord, waarbij de Werkkamer de nadere uitwerking voor
haar rekening neemt. De gemeenten van Haaglanden en Zuid-Holland Centraal (ZHC) gaan proactief om met de nieuwe
wetgeving. Zo hebben alle gemeenten in 2013 al een projectleider Participatiewet aangewezen. De projectleiders werken in regionaal verband samen met elkaar. Fred Wosgien is, namens Delft, één van de projectleiders.
Elke programmalijn heeft een eigen werkgroep. In deze
werkgroepen zijn verschillende gemeenten uit de arbeidsmarktregio vertegenwoordigd. ‘ Zelf ben ik bijvoorbeeld
trekker van de werkgroep ‘Beschut Werk’. In de werkgroep
stellen we onszelf kritische vragen. Wat is de betekenis van
de wettelijke bepalingen in de Participatiewet? Welke scenario’s zijn er mogelijk? Wat is de rolverdeling tussen gemeenten en het SW bedrijf? Hoe verhouden de Participatiewet en de WMO zich tot elkaar? Dit is zomaar een greep
uit de vragen waarmee we druk in de weer zijn.’

‘Natuurlijk is er nog veel onduidelijk over de praktische uitwerking van de Participatiewet. En natuurlijk zouden we
alle ontwikkelingen vanuit de Werkkamer kunnen afwachten. Ik ben echter blij dat we in onze arbeidsmarktregio’s
geen afwachtende rol innemen, maar ons juist richten op
onderdelen uit de Participatiewet die we nu al weten.’
Fred Wosgien zegt dit niet zonder reden. ‘ De tijd is al krap
genoeg om tot een goede implementatie te komen. Alleen
door aan de slag te gaan, achterhaal je waar de lacunes zitten en kan je daar op inspelen als gemeenten en arbeidsmarktregio’s.’
Programmalijnen en werkgroepen
De gemeenten binnen Haaglanden en ZHC zijn in de loop
van 2013 gestart met een aantal regionale werkgroepen.
‘Gaandeweg hebben we de invoering van de Participatiewet iets anders georganiseerd. Alleen daaraan zie je al dat
het goed is om vroeg te beginnen. We werken nu met een
aantal werkgroepen per arbeidsmarkregio waarbij we,
waar mogelijk, kennis uitwisselen met de andere arbeidsmarktregio.’ Wosgien legt uit: ‘ Het is goed dat we de Participatiewet in stukken hebben opgedeeld.
We hebben nu vijf programmalijnen:
1. Efficiëntere bedrijven
2. Betere werkgeversdienstverlening
3. Goede dienstverlening aan doelgroepen
4. Organisatie en Governance
5. Verbinding met 3D
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Regionale Samenwerking
De projectleider uit Delft voelt het belang van regionale samenwerking. ‘ Bij veel van de thema’s is het van belang dat
we ze regionaal oppakken. Werkplekken zijn niet regiogebonden. SW bedrijven bewegen zich over grenzen van gemeente en arbeidsmarktregio heen. Hetzelfde geldt voor
werkgevers, dagbestedingsinstellingen, het UWV, onderwijsinstellingen en gemeenten. Wij zullen ons als gemeenten steeds meer moeten opstellen als netwerkorganisatie,
waarbij we thema’s regionaal afstemmen.’
Fred Wosgien beseft dat er nog een lange weg te gaan is.
‘We hebben niet zo veel tijd, maar door compromissen in
het wetgevingstraject komt er nog meer nadruk te liggen
op de samenwerking tussen partijen. Het kabinet vraagt
van ons dat we als arbeidsmarktregio één aanspreekpunt
zijn voor werkgevers. Gelukkig hebben wij van oudsher een
warme band met het UWV binnen het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid. Daar kunnen we nu ons voordeel mee
doen. Het is belangrijk de cultuur van samenwerken verder
te versterken binnen de regio.’ Wosgien houdt steeds voor
ogen waar het allemaal om te doen is. ‘Door één regeling
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, willen we met zijn
allen meer banen en plaatsingen realiseren voor mensen
met een beperking: 125.000 om precies te zijn. De rol van
werkgevers is daarbij cruciaal.’

Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktinformatie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle arbeidsmarktbenadering. Inzicht in cijfers,
trends, knelpunten en kansen biedt onderbouwing bij de ontwikkeling
en uitvoeringdecember
van (regionaal)
NWW geregistreerd,
2012 enarbeidsmarktbeleid.
2013 en % van beroepsbevolkin
Het UWV Werkbedrijf draagt zorg voor landelijke en
regionale arbeidsmarktanalyses, zoals de maandelijkse
regionale Basisset Haaglanden. Het RPA biedt, waar nodig,
aanvullend regionaal inzicht:
• Produceren van overzichten van de stand, instroom en
uitstroom van aantallen WWB-uitkeringen in Haaglanden. De gemeenten leveren hiervoor gegevens aan. Bij
de verwerking worden onder meer NWW-cijfers betrokken. De overzichten worden verspreid.
• Twee keer per jaar brengen gemeenten, UWV en RPA
gezamenlijk de dynamiek van de arbeidsmarkt in Haaglanden in beeld. Dit betreft een analyse van vraag en
aanbod op hoofdlijnen en een confrontatiemix, waarin
gemeenten aangeven welke sectoren zij het komende
half jaar extra aandacht geven. In 2013 waren dat Tuinbouw, Zorg en Welzijn, Handel en Horeca/Leisure.
• Beheer, verzamelen en verwerken van beschikbare en
relevante arbeidsmarktinformatie
• Het Tympaan Instituut is belast met de actualisering en
doorontwikkeling van de regiometer (www.regiometer.nl), een webbased databank met actuele onderwijsen arbeidsmarktinformatie gericht op Zuid-Holland.
Het RPA draagt bij aan de ontwikkeling van dit product.

%%van
van
beroepsberoepsbev
bevolking
olking

NWW
2012
Nederl a nd

verschil in
%

2013

568.696

762.467

34,1

9,7

Ha a gl a nden

33.343

51.187

53,5

14,1

ZHC

11.642

14.315

23

8,5

RPA gebi ed

44.985

65.502

45,6

12,3

Kerngegevens arbeidsmarkt RPA-gebied
In 2013 is het aantal WWB-uitkeringen in RPA-gebied meer
gestegen dan landelijk gemiddeld. De leeftijdsgroep jongeren is relatief het sterkst toegenomen. De WW-rechten zijn
ook toegenomen, maar blijven onder de gemiddelde stijging in Nederland. De NWW-cijfers laten een sterke stijging
zien, maar mogelijk wordt dit veroorzaakt door administratieve processen. Ondanks een licht economisch herstel
eind 2013/begin 2014 wordt in 2014 een verdere stijging
van uitkeringen WW en WWB verwacht.

WWB en lopende WW-uitkeringen, december 2012 en 2013 (bron gemeenten/UWV/CBS)
WWB

Nederl a nd

2012

2013

verschil in
%

2012

2013

verschil in
%

330.180

353000*

6,9

340.187

97.544

28,7

26.475

7,4

14.690

18.317

24

5.689

11,8

6.032

7.368

22,1

32.164

8,2

Ha a gl a nden 24.649
ZHC

WW

5.089

RPA gebi ed 29.738

25.685 december
24,7
WWB20.722
jongeren/ ouderen,
2012 en 2013 (bron gemeenten/ CBS)

*=nov. 2013
WWB

< 27 jaar

>=55 jaar

2012

2013

verschil in
%

2012

2013

35.220

35.500

0,8

*

*

Ha a gl a nden 2.337

2.563

9,7

5.346

5.552

3,9

ZHC

440

3,5

1.212

1.282

5,8

3.003

8,7

6.558

6.834

4,2

Nederl a nd

425

RPA gebi ed 2.762

verschil in
%

*niet beschikbaar
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RPA-gebied

Zuid-Holland Centraal
Lansingerland
Leidschendam-Voorburg
Pijnacker-Nootdorp
Voorschoten
Wassenaar
Zoetermeer

Haaglanden
Delft
Den Haag
Midden-Delfland
Rijswijk
Westland

