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RPA HAAGLANDEN
Het Regionaal Platform
Haaglanden Arbeidsmarktbeleid
Haaglanden (RPA Haaglanden) is
een netwerkorganisatie en geeft
invulling aan een regionaal
arbeidsmarktbeleid.
In 2012 telde het platform 26
leden met als voorzitter Simon
van Driel. Leden zijn wethouders
van elf Haaglanden gemeenten,
de districtmanager van het UWV
WERKbedrijf en
vertegenwoordigers van
werkgevers- en
werknemersorganisaties,
individuele werkgevers, de Kamer
van Koophandel en het onderwijs.
De elf Haaglanden gemeenten
zijn: Delft, Den Haag,
Lansingerland, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Voorschoten, Wassenaar,
Westland en Zoetermeer.

Twee regio’s, één
arbeidsmarkt.
Elf gemeenten, van groot naar
klein en van stedelijk tot
platteland, vormen sinds kort
twee arbeidsmarktregio’s,
maar feitelijk nog steeds één
arbeidsmarkt.
Nu de Participatiewet per 1
januari 2014 ingaat is
samenwerking en coördinatie,
grotere gerichtheid op en met
één mond spreken tegen
werkgevers belangrijker dan
ooit.

Dat proberen we te bereiken in
het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid Haaglanden.
Naast bestuurlijke afstemming
blijkt ook ambtelijke afstemming
een steeds grotere meerwaarde
te hebben. Ook die
samenwerking heeft de laatste
twee jaar in onze regio een
onstuimige groei doorgemaakt.

VOORWOORD:
Het doet mij plezier voor de eerste keer het voorwoord in de
jaarrapportage RPA Haaglanden te schrijven. Zoals intussen de
meesten van u weten heb ik vanaf 1 januari 2013 de functie van
directeur RPA Haaglanden overgenomen van Maria Croonen, die
vanaf de start van het RPA in 2001 een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de ontwikkeling van het RPA. In de afgelopen elf
jaar is veel veranderd. Netwerken zijn verder
geprofessionaliseerd; gemeenten, UWV en andere partners
werken intensiever samen en de schaalgrootte is in 2012
toegenomen naar elf gemeenten die twee arbeidsmarktregio’s
vormen. In het licht van grote dynamiek door invoering van de
nieuwe Participatiewet per 2014, bezuinigingen en onzekere
economische ontwikkelingen wordt meer gevraagd van bestuur,
management en medewerkers. Daar staat tegenover dat
regionale samenwerking prominent op de agenda’s staat. Vooral
gaat het om regionale beleidsafstemming en –programmering.
Doel is efficiënter en effectiever werken en een meer eenduidige
communicatie van gemeenten en UWV naar werkgevers,
burgers en andere partijen. Net als Maria zet ik mij hier graag
voor in.

Remco Herfst
directeur RPA Haaglanden
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Missie en doelstelling

Twee arbeidsmarktregio’s, één RPA

Missie van RPA Haaglanden is
optimale afstemming tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt in de regio
Haaglanden. Doelstellingen zijn:
- samenbrengen van partijen die
een rol spelen op de
arbeidsmarkt;
- verzamelen, uitwisselen en
publiceren van
arbeidsmarktgegevens;
- initiëren, stimuleren en monitoren
van knelpuntoplossendeprojecten op de arbeidsmarkt;
- bevorderen van regionale
afstemming van beleid tussen
regionale partijen op het gebied
van werk en inkomen.

RPA Haaglanden heeft sinds medio 2012 te maken met een
nieuwe situatie. De Programmaraad voor Werk en Inkomen
honoreerde het verzoek van de gemeenten Zoetermeer,
Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar om een eigen arbeidsmarktregio te
vormen: arbeidsmarktregio 35. Als gevolg van dit besluit is
tegelijkertijd arbeidsmarktregio 17 ontstaan met de gemeenten
Den Haag, Delft, Midden Delfland, Rijswijk en Westland. Beide
arbeidsmarktregio’s willen het netwerkverband dat zij als
(boven)Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid gedurende 11
jaar hebben opgebouwd voortzetten. Met de vorming van de
35e Arbeidsmarktregio versterken twee nieuwe gemeenten het
RPA: Voorschoten en Lansingerland.
De elf gemeenten en het UWV willen de synergie benutten en
efficiency slagen maken. Met elkaar en vanuit de twee
arbeidsmarktregio’s, versterken zij elkaar en worden samen
steeds beter in de dienstverlening aan werkzoekenden en
werkgevers.

Thema’s 2012
Items zijn het slimmer organiseren van
de dienstverlening, en eenduidige
benadering van de arbeidsmarkt en
bundeling van kennis en kunde om
effectieve aanpakken te ontwikkelen
en plannen op grotere schaal dan
lokaal te organiseren. Drie thema’s
kregen in het Werkprogramma 2012
prioriteit:
- Werkgeversbenadering
- van WWNV naar Participatiewet
(waaronder WSW)
- Kop van het Proces
(dienstverlening in de eerste

periode na aanvraag WWB)

Overleggen
Reguliere overleggen zijn het Platformoverleg, het
Hoofdenoverleg en de Beleidsgroepoverleg. Hierin zijn alle
gemeenten en het UWV vertegenwoordigd. Daarnaast waren in
2012 tien werkgroepen actief; de samenstelling en frequentie
van de bijeenkomsten varieren al naar gelang de behoefte van
een gemeente en UWV om mee te doen en de noodzaak om bij
elkaar te komen.

De kerngroep van RPA Haaglanden wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de gemeenten in Haaglanden met
Voorschoten, Lansingerland en het UWV.
V.l.n.r. ziet u: Henk Kool (Den Haag), Edo Haan (Zoetermeer), Marga de Goeij (Westland), Stephan Brandligt (Delft), Gregor Rensen
(Leidschendam-Voorburg),Bert van Alphen (Pijnacker-Nootdorp), Jos Bolte (Rijswijk), Marc van Dijk (Wassenaar), Tineke van
Nimwegen (Midden Delfland), Inge Adema (Voorschoten), Ruud Braak Lansingerland en Theo de Bakker (UWV)
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Edo Haan over de vorming van de arbeidsmarktregio 35 (R35):
‘Arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid stoppen niet bij gemeente- of regiogrenzen’
Hoe kijkt u terug op de rol die het RPA heeft gespeeld
bij de totstandkoming van de R35?
Het RPA is al jarenlang de basis voor succesvolle
samenwerking in de regio en heeft gefungeerd als
kraamkamer voor arbeidsmarktregio Zuid Holland
Centraal. Niet iedereen binnen het RPA was even
enthousiast over onze aanvraag voor een eigen
arbeidsmarktregio, maar men begrijpt het wel. Er is
intensieve samenwerking tussen Zoetermeer en
Leidschendam-Voorburg die ieder op zich weer nauw
samenwerken met Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland
respectievelijk Wassenaar en Voorschoten. Daarmee
werd het vanzelfsprekend om een eigen alliantie aan te
gaan. Inmiddels hebben we als naam voor
arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (ZHC) gekozen.
Wat is de meerwaarde van twee aparte arbeidsmarktregio’s ten opzichte van één
arbeidsmarktregio?
RPA Haaglanden is een zeer grote regio met maar liefst 1,2 miljoen inwoners en 11 gemeenten.
Op de schaalgrootte van ZHC is de slagkracht optimaal. In de toedeling van rijksmiddelen is het
bovendien niet ongunstig om twee arbeidsmarktregio’s te hebben. De grootste meerwaarde
voor ons is dat we door de schaal van ZHC - zes gemeenten en 350.000 inwoners - ons beter en
slagvaardiger op de kaart kunnen zetten vooral qua werkgeversbenadering. We sturen met
op ZHC toegespitste arbeidsmarktinformatie die we kunnen koppelen aan een regionale
sociaal economische agenda en uitvoeringspraktijk. Dat moet ons als ZHC effectief kunnen
maken. Met de intenties tot verdergaande samenwerking in de organisatie en uitvoering van
het sociale domein biedt ZHC ook een prima speelveld.
De afgelopen jaren heeft het RPA een belangrijke rol gespeeld bij het versterken van de
regionale samenwerking. Wat moet er zeker behouden blijven en waar moet de
samenwerking nog verder versterkt worden in RPA verband?
Het RPA is één van de best functionerende arbeidsmarktregio’s van Nederland. Het is een
platform voor visie ontwikkeling, informatie-uitwisseling en concrete projecten. Ik wil graag
deel uitblijven maken van deze club. Elkaar in breder verband ontmoeten en informeren is
belangrijk. Arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid stoppen niet bij gemeente- of
regiogrenzen. ZHC, RPA en Metropoolregio vormen samen een drietrapsraket. Het gaat om
het benutten van enerzijds de kracht binnen ZHC en anderzijds het historisch gegroeide
netwerk van RPA en de Metropoolregio die het achterland van ZHC vormen . Denk groot en
handel klein maar effectief.
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Op welke onderdelen kunnen de arbeidsmarktregio’s 17 en 35 elkaar versterken in RPA verband?
Ik weet niet of de R 17 zichzelf verder wil organiseren. Zo ja, dan moeten ze eerst een mooie naam
kiezen en eigen agenda gaan bepalen. Mijn idee is dat er meerdere wegen naar succes zijn en dat
met ZHC en R 17 er mooie voorbeelden van verschil in aanpak en succes komen. Dan kun je elkaar
scherp houden, uitdagen en inspireren. Het feit dat we dan in RPA verband elkaar ontmoeten,
maakt dat er een mooie uitwisseling kan komen.
In hoeverre hebben de overleggen binnen de arbeidsmarktregio 35 een ander karakter dan de
overleggen in RPA verband?
Dat moet zich nog gaan zetten, maar ik ga er van uit dat we in ZHC echt hands-on aan de gang
gaan. Met korte lijnen en goede relaties moeten we snel succes kunnen boeken. Natuurlijk moeten
we voorkomen dat er een inhoudelijke dubbeling van overleggen op RPA en ZHC schaal gaat
ontstaan. We doen als ZHC mee met de RPA werkagenda, maar zullen daarin eigen accenten zetten.
Daarnaast zullen we eigen onderwerpen oppakken.
Zou u verder nog iets kwijt willen in de
jaarrapportage van het RPA?
Niet iedereen vindt een jaarrapportage even
spannend, maar het geeft wel een goed beeld van
de inspanningen in de regio. Vergeet niet dat niets
van zelf gaat. Er wordt hard gewerkt om echte
meerwaarde te creëren. Als het onderweg weleens
moeilijk gaat, dan is het inspirerend om aan het
eind van het jaar stil te staan bij de bereikte
resultaten. Ik ben bestuurlijk trekker van de
regionale werkgeversbenadering en constateer dat
we iets hebben klaargespeeld. In dat verband vind
ik de vraag wel interessant: wie is nou de echte
‘klant’ van de sociale dienst: de bijstander of de
werkgever?
Voor mij is het jaarverslag een
aansporing om er een mooi 2013 van te maken.
Zowel in RPA als in ZHC verband.
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Communicatie
Communicatie is prominent
onderdeel van de activiteiten
van het RPA Stafbureau en
wordt ook specifiek ingezet.
Voor een intermediaire- en
netwerkorganisatie als het
RPA is dit van groot belang.
Het RPA communiceert via :
*
website
www.rpa-haaglanden.nl;
*
circa 10 keer per jaar uitgave
van een digitale nieuwsbrief,
waarbij ruim 450
netwerkpartners de
nieuwsbrief on line
ontvangen;

Financiën
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 2012 € 464.500.

*
free publicity; de directeur
wordt regelmatig uitgenodigd
voor interviews door
vakbladen;
*
uitgave van jaarplan,
jaarrapportage en specifieke
nieuwsbrieven/ factsheets
*
organiseren van
(netwerk)bijeenkomsten;

Februari 15 startbijeenkomst werkgeversdienstverlening:
ondertekening convenant G4- UWV
Maart 6 Carrousel voor teamleiders: ieder jaar wisselen
teamleiders van gedachten over een actueel
onderwerp. De organisatie van de bijeenkomst
komt telkens voor rekening van een andere
gemeente. Dit keer waren dat Delft en
Zoetermeer. Thema was: ‘Bezuinigingen en de
nieuwe WWB – wat komen we tegen?’.
September 7 bijeenkomst digitalisering van Bijzondere Bijstand
aanvragen;
September 24 bijeenkomst ‘Haal meer uit de BBZ!’;
December 10: afscheid directeur RPA Haaglanden Maria Croonen

RPA Stafbureau
Het RPA Stafbureau faciliteert en ondersteunt inhoudelijk en
procesmatig de regionale activiteiten die vanuit het RPA
Haaglanden worden uitgevoerd. In 2012 bestond het Stafbureau uit
een directeur, vier beleidsmedewerkers (waarvan twee senior) en
twee ondersteunende medewerkers (totaal 4,7 fte).

Op de foto v.l.n.r.: Marja Gruppelaar, Catrien Smit, Rita Witmond, Wouter van den Berg,
Ellen Eijkenaar, Remco Herfst, Coby Pilgram en Amber Oeman
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Kerngegevens arbeidsmarkt
RPA-gebied
De arbeidsmarktontwikkelingen
zijn niet gunstig. In 2012 is het
aantal WWB-uitkeringen in
RPA-gebied meer gestegen dan
in 2011 en meer dan het
gemiddelde van Nederland. Dit
geldt ook voor het aantal
geregistreerde NWWers. Was
in 2011 nog sprake van een
lichte daling van het aantal
WWers, in 2012 is ook het
aantal lopende WW-uitkeringen
flink gestegen (22%).

Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie is een belangrijke voorwaarde voor
succesvolle arbeidsmarktbenadering. Inzicht in cijfers, trends,
knelpunten en kansen, onderbouwt de ontwikkeling en
uitvoering van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. Het UWV
WERKbedrijf zorgt voor 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. Overzichten
worden ingebracht in diverse overleggen en geplaatst op de
site;
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 2012 waren dat Handel en Zorg;
beheer, verzamelen en verwerken van beschikbare en
relevante arbeidsmarktinformatie;
het Tympaan Instituut zorgt voor de actualisering en
doorontwikkeling van de regiometer (www.regiometer.nl) ,
een webbased databank met actuele onderwijs- en
arbeidsmarktinformatie gericht op Zuid-Holland. Het RPA
draagt bij aan de ontwikkeling van dit product.

WWB en lopende WW-uitkeringen, december 2011 en 2012 (bron gemeenten/UWV/CBS)
WWB
WW
2011
2012
verschil in %
2011
Nederland
356.280
362.650*
1,8
269.966
R 17
23.887
24.607
3
12.021
R 35
4.990
5.132
2,8
5.001
RPA (R 17 + R 35)
28.666
29.739
3
17.022
*betreft november 2012
NWW geregistreerd, december 2011 en 2012 en % van beroepsbevolking
NWW
2011
2012
verschil in %
Nederland
472.804
568.696
20
R 17
27.609
33.343
21
R 35
9.260
11.642
26
RPA (R 17 + R 35)
36.869
44.985
22
NWW jongeren/ ouderen, december 2011 en 2012
tot 27 jaar
2011
2012
Nederland
54.926
71.163
R 17
2.932
3.863
R 35
917
1.527
RPA (R 17 + R 35)
3.849
5.390

verschil in %
30
32
67
40

>=55 jaar
2011
108.230
4.836
2.173
7.009

2012
340.188
14.690
6.032
20.722

verschil in %
26
22
21
22

% van beroepsbevolking

7,3
9,3
7
8,6

2012
122.444
5.696
2.499
8.195

verschil in %
13
18
15
16,9

6

JAARRAPPORTAGE RPA HAAGLANDEN 2012

Regionale werkgeversdienstverlening
In 2012 zijn grote stappen gezet als het gaat om regionale werkgeversdienstverlening.
Allereerst hebben op 15 februari
vertegenwoordigers van de
arbeidsmarktregio’s rond de G4 en het
UWV in bijzijn van staatssecretaris De
Krom een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend over het bundelen van de
krachten in hun dienstverlening aan
werkgevers. UWV en gemeenten richten
zich daarbij op werkgevers die kansen
willen bieden aan werkzoekenden met
een moeilijke positie op de
arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen
en Wajongers.
foto: Peter van Oosterhout

Om de implementatie van de gemaakte afspraken rond de werkgeversbenadering en de sturing op
dit proces goed vorm te geven, heeft de regio een tijdelijke programmamanager aangesteld. Zij heeft
in nauw contact met de hoofden en de MRW ondersteuning geboden bij het daadwerkelijk
concretiseren van de gezamenlijke afspraken en de implementatie op uitvoeringsniveau.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de halfjaarlijkse regionale arbeidsmarktanalyse is een vijftal
speerpuntsectoren benoemd, in het navolgende toegelicht. Voor de sectoren zorg en handel zijn
regionale marktbewerkingsplannen opgesteld. Voor de sectoren tuinbouw, leisure en bouw zullen
in 2013 vergelijkbare marktbewerkingsplannen worden opgesteld.
Kern van deze marktbewerkingsplannen is dat:
op basis van de kansen in de sector en de taakstellingen van de partners een regionale
taakstelling formuleren voor de te realiseren plaatsingen in 2013;
deze regionale taakstelling leidend is voor de accountmanagers die deelnemen aan de
sectorgroep en niet de individuele taakstellingen van de gemeenten en het UWV;
deze regionale taakstelling vertalen naar specifieke accounts (werkgevers) waarbij we deze
taakstellingen willen realiseren;
de accounts verdelen over de accountmanagers die dit account beheren namens de regio;
aanvullend regionale activiteiten ontwikkelen om de taakstellingen te realiseren.

Bij de regionale aanpak hoort een regionaal kader voor af te sluiten arrangementen en een
werkproces waarin de vraag van de werkgevers centraal staat. Ook deze zijn in 2012 ontwikkeld en in
januari bekrachtigd in het hoofdenoverleg. Ook de werkgevers in het platform ondersteunen deze
regionale aanpak.
Om de resultaten te monitoren en de inspanningen van 2012 te waarborgen in 2013 is de monitor
plaatsingen ontwikkeld in nauwe samenwerking met het UWV.
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Yolanda Hoogtanders over de werkgeversbenadering: ‘Alle betrokkenen hebben lef getoond door dit pad
in te slaan’
Wat zijn de belangrijkste resultaten behaald in 2012 op het terrein van
een regionale werkgeversbenadering?
In 2012 hebben we de samenwerkingsafspraken uit het convenant van 15
februari in praktijk gebracht. In de eerste plaats door in de MRW met
elkaar afspraken te maken over werkprojecten bij grote werkgevers zoals
Westland heeft Werk en Post.Nl. In deze projecten hebben we gezamenlijk
werkzoekenden aan werk geholpen.
Daarnaast hebben we voor twee speerpuntsectoren een regionale aanpak
ontwikkeld, namelijk de sectoren zorg en handel. Voor deze sectoren
hebben we voor werkgevers een vast aanspreekpunt gecreëerd. De
vacatures vervullen we vanuit het regionale bestand en we werken met
regionale taakstellingen.
Waar onderscheidt de werkgeversbenadering Haaglanden zich in?
Onderscheidend is dat Haaglanden samenwerkt op thema’s die toegevoegde waarde hebben: grote
regionale werkgevers en speerpuntsectoren die voor alle gemeenten en UWV relevant zijn. Lokale
werkgevers worden door de lokale werkgeversservicepunten bediend. Ook is de samenwerking op
uitvoerend, management en wethoudersniveau geborgd en kent Haaglanden voor de regionale
werkgeversbenadering ook een regionale taakstelling. Hiermee wordt oneigenlijke concurrentie tussen de
partners bij het plaatsen van werkzoekenden voorkomen en borgen we dat we de vraag van werkgevers
leidend is. Alle gemeenten en het UWV zetten capaciteit in voor de regionale sectoraanpak en het
voorzitterschap van de sectorgroepen is verdeeld tussen gemeenten en UWV. Ook de wethouders hebben
hun rollen verdeeld en vertegenwoordigen de regio bij verschillende sectoren
In hoeverre was de rol van het RPA cruciaal binnen de regionale werkgeversbenadering?
In het RPA ligt de basis die bepalend is voor het succes van samenwerking. Op wethouders-, hoofden- en
managersniveau wordt in RPA-verband al jaren intensief samengewerkt waardoor men elkaar kent en
vertrouwt. Dit is cruciaal voor de samenwerking.
Wat kunnen accounthouders/managers nog van elkaar leren? Op welke wijze zou het RPA een bijdrage
kunnen leveren?
Het komend jaar ligt de nadruk op het versterken van vakmanschap van de accountmanagers. De aanpak
om vanuit regionale marktbewerkingsplannen te werken betekent dat er steviger ingezet wordt op het
bouwen van relaties met werkgevers. Dat is een vak op zich. Ook zullen we naast bestaande
werkgeverscontacten nieuwe relaties gaan ontwikkelen en moet er geïnvesteerd worden op
acquisitievaardigheden. In het doorontwikkelen van deze werkwijze en het leren van elkaar kan het RPA een
stevige faciliterende rol spelen

8

JAARRAPPORTAGE RPA HAAGLANDEN 2012

Kan je een doorkijkje geven naar 2013? Hoe kan het RPA de regionale werkgeversbenadering nog verder
versterken?
Om de regionale aanpak goed te laten werken is een goede arbeidsmarktanalyse op sector- en
bedrijfsniveau nodig, moeten gezamenlijke instrumenten en aanpakken ontwikkeld worden voor het
benaderen van werkgevers en versterken van relaties, is het belangrijk om een gezamenlijk
instrumentarium voor het plaatsen van werkzoekenden te ontwikkelen, een gezamenlijke
communicatiestrategie en een gezamenlijke monitoring van de resultaten. Op deze punten heeft het RPA in
2012 al een aantal aanzetten gedaan, in 2013 wordt hier verder aan gewerkt.
Zou je verder nog iets kwijt willen in de jaarrapportage van het RPA
Het RPA heeft afgelopen jaar flinke stappen gezet in de samenwerking en kan hiermee een voorbeeldfunctie
vervullen voor de rest van het land. Alle betrokkenen hebben lef getoond door dit pad in te slaan. In 2013
moeten we nu de eerste resultaten zichbaar maken. Ik vertrouw er op dat we dit met alle energie en
ambitie die er in de regio aanwezig is kunnen waarmaken.

Van Wet Werken naar Vermogen naar de Participatie
Het eerste deel van 2012 stond in het teken van het voorbereiden op de wet Werken naar
Vermogen. Volgens de planning van het kabinet zouden de gemeenten hier al per 1 januari 2013 mee
aan de slag gaan. Het onderwerp is steeds geagendeerd in hoofdenoverleg en beleidsgroep om
kennis met elkaar te delen en voorbereid te zijn op de implementatie. Concreet zijn de eerste
stappen gezet naar het ontwikkelen van een regionale cascoverordening. Daarnaast participeert het
RPA in een regionale werkgroep communicatie. Deze werkgroep heeft als doel externe
communicatie over nieuwe regelgeving met elkaar af te stemmen. Deelnemers zijn
communicatieadviseurs van gemeenten.
Regionale ondersteuning voor de wet werken naar vermogen.
Divosa heeft in 2012 een tijdelijke ondersteuningsstructuur ontwikkeld voor het invoeren van de Wet
werken naar vermogen en de daarmee samenhangende bezuinigingsmaatregelen en
decentralisaties.
In alle 30 arbeidsmarktregio’s is voor acht uur per week een regiocoördinator benoemd om de regio
te ondersteunen bij de invoering van de nieuwe wet. Dit is ook in RPA Haaglanden gebeurd. Een
agenda is in overleg met alle regio gemeenten opgesteld en de kennis en praktijkvoorbeelden uit de
rest van het land zijn benut.
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Loonwaardemeting
In regio Haaglanden worden drie methoden gebruikt om de loonwaarde van klanten te meten. In het
najaar is door Research voor beleid een onderzoek gedaan naar deze drie methoden. Het onderzoek
gaf inzicht in de verschillende methoden inclusief de kosten. Het idee hierbij was zo objectief
mogelijk met de werkgever in gesprek te spreken over loondispensatie. Omdat de evaluatie van de
landelijke pilot loondispensatie eind 2012 nog niet was afgerond is een definitief besluit nog niet
genomen.
Mariel Visee over het onderzoek naar loonwaardemeting: ‘Uiteindelijk is het om het gezamenlijke
draagvlak te doen’
Welke meerwaarde had het om dit onderzoek uit te voeren in
regionaal verband?
We hebben onszelf in de beleidsgroep van het RPA de vraag gesteld
welke meerwaarde een onderzoek in regionaal verband zou hebben.
In dezelfde beleidsgroep stelden we vast dat als je regionaal één
instrument wil hanteren dat je ook de verschillende instrumenten met
elkaar moet afwegen. Pas dan kan je vast stellen welk instrument het
meest geschikt is. De regionale werkgroep “loonwaardemeting” heeft
in RPA verband draagvlak weten te creëren door gezamenlijk
toetsingscriteria te formuleren voor het onderzoek. Uiteindelijk is het
om het gezamenlijke draagvlak te doen.
Een gemeente omarmt een instrument alleen maar als zij zich kan vinden in de conclusies van het
onderzoek. Daarom zullen de gemeenten uiteindelijk ook gezamenlijk conclusies moeten trekken naar
aanleiding van het onderzoek dat we uitvoeren met elkaar. De conclusies moeten leiden tot één regionaal
instrument om loonwaarde te meten, waarbij het uiteindelijke doel is om binnen de regio eenduidig en
transparant te zijn in onze dienstverlening naar de werkgevers toe.
Hoe kijk je aan tegen de rol die het RPA heeft gespeeld bij de totstandkoming en uitvoering van het
onderzoek?
Het RPA heeft meerdere rollen gespeeld en speelt die nu nog steeds. In de aanvangsfase heeft het RPA een
belangrijke rol gespeeld als aanjager van het onderzoek. De rol van het RPA beperkt zich niet alleen tot het
aanjagen van het onderzoek. Doordat het RPA de verschillende gemeenten uit de regio ondersteunt,
kunnen wij ons, als beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten, volledig concentreren op de
inhoud.
Wat kunnen we in 2013 nog verwachten naar aanleiding van het onderzoek?
Dit hangt af van de ontwikkelingen op Rijksniveau. Het is nog niet duidelijk of het Rijk alsnog met
richtlijnen komt voor loonwaardemeting of dat gemeenten hierin keuzevrijheid krijgen. Het Rijk heeft
aangegeven dat zij zich voor een gedeelte zullen baseren op de tussenevaluatie van de landelijke pilots
loondispensatie. Deze zijn intussen gepresenteerd, maar er is nog geen beslissing genomen. Tegelijkertijd
is het afwachten hoe de Participatiewet verder vormgegeven zal worden. De samenhang tussen
loonwaardemeting en de andere onderdelen moeten we waarborgen via het hoofdenoverleg en het
beleidsoverleg van het RPA.
WSW
De gemeenten hebben zich m.b.t. de WSW, begin 2012 in eerste instantie gericht op het aanvragen
van de herstructureringsfaciliteit. Binnen de werkgroep Sw en het hoofdenoverleg was dit een
belangrijk aandachtspunt omdat het rijk geld ter beschikking had gesteld voor de transitie van de
SW. Bij de val van het kabinet was dit punt van de baan. In het hoofdenoverleg is daarna vooral
gekeken welke richting men op wilde met het SW bedrijf. Er zijn verschillende discussies gevoerd ,
een keer o.l.v. BMC, om uit te wisselen en te inventariseren, en een keer o.l.v. Advante, specifiek
over de sturingsvraag.
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Kop van het Proces
Het proces van dienstverlening in de eerste periode na aanvraag van een WWB-uitkering geeft op
onderdelen mogelijkheden voor samenwerking. Een aantal onderdelen in dit kader is in 2012
uitgewerkt: 1) Pilot preventie doorloop WW-WWB; 2) Rapportage van uitstroom en plaatsingen en
3) Afstemming digitalisering werkprocessen.
1. Pilot preventie doorloop WW-WWB
In de zomer 2012 is de pilot Preventie doorloop WW-WWB van start gegaan. Doel is te onderzoeken
of een (sub)regionale aanpak in de drie á vier maanden voor beëindiging van de WW voor potentiële
doorlopers naar de WWB preventief resultaat geeft. Hiermee wordt ondermeer beoogd dat minder
WWers een WWB uitkering aanvragen. Kernactiviteit zijn informatieve groepsbijeenkomsten voor
potentiële doorlopers in de laatste fase van de WW-uitkering. De pilot loopt door tot zomer 2013.
Myranda Bossema over de pilot ‘preventie doorlopers WW-WWB’: “De eerste resultaten zijn
hoopvol”
Wat heeft de pilot ‘preventie doorlopers WW-WWB’ tot
nu toe opgeleverd?
Het is nog wat vroeg om definitieve conclusies te trekken,
maar de eerste resultaten zijn hoopvol. Ik baseer dit op
de resultaten van de eerste twee bijeenkomsten. Circa 1
op de 3 deelnemers aan de bijeenkomsten heeft werk
gevonden voordat zij een WWB uitkering moesten
aanvragen. We zitten in een leerproces, waarbij we open
staan voor aanpassingen en verbeteringen.
Wat vonden de WW-klanten van de bijeenkomsten ihkv de pilot ‘doorlopers WW-WWB’?
Veel bezoekers geven aan het nuttig te vinden om informatie te krijgen over de WWB, hoe een goed
c.v. er uit moet zien en de vacatures die beschikbaar zijn. In een tijd waarin we bij het UWV steeds
meer over gaan tot E-dienstverlening is het toch weer een extra contactmoment met onze klanten.
Waarom bent u, in uw functie bij het UWV, betrokken bij deze pilot?
Als Manager Werkzoekendendienstverlening heb ik te maken met alle zaken rondom
werkzoekenden binnen de regio Haaglanden. Vandaar dat ik bij de pilot ben betrokken.
Welke meerwaarde heeft het gehad om deze pilot in regionaal verband uit te voeren?
Doordat Westland, Delft, Rijswijk, Midden Delfland en Zoetermeer de krachten hebben gebundeld
binnen de regio is deze pilot tot stand gekomen. De schaal van de pilot zou niet groot genoeg zijn
geweest als Westland, Delft, Rijswijk en Midden Delfland een pilot als deze afzonderlijk
georganiseerd hadden. Zonder Zoetermeer was er geen referentiekader geweest voor de pilot. Hier
blijkt regionale samenwerking dus van toegevoegde waarde.
Hoe verhoudt deze pilot zich tot de in december gestartte pilot van Den Haag voor WW’ers die
in de WWB dreigen te komen?
Omdat de gemeente Den Haag te maken heeft met veel meer werkzoekenden, is de frequentie van
deze bijeenkomsten hoger. Er moeten veel meer werkzoekenden uitgenodigd worden, waardoor er
veel meer administratieve werkzaamheden bij komen kijken. Omdat we al ervaring hadden met de
pilot in de randgemeenten, hebben we dit goed kunnen inrichten.
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Hoe kijkt u aan tegen de rol die het RPA heeft gespeeld bij de totstandkoming en uitvoering
van de pilot?
Als je met 11 gemeenten in één regio moet samenwerken is het erg fijn als deze gemeenten tot
gezamenlijke afspraken komen met het UWV. Het RPA zorgt er in belangrijke mate voor dat die
gezamenlijke afspraken ook daadwerkelijk tot stand komen. Zo ook bij deze pilot. Daarnaast
heeft het RPA een niet onbelangrijke rol gespeeld als aanjager van deze pilot. In RPA verband
merk je dat we me zijn allen gezamenlijke doelen nastreven waar het gaat om
arbeidsmarktbeleid.
Zou u verder nog iets kwijt willen in de jaarrapportage van het RPA?
Ik denk dat we met elkaar moeten blijven inzetten op samenwerking in RPA verband. Je merkt
dat samenwerking op het ene onderwerp ook weer leidt tot samenwerking op een ander
onderwerp. Wat mij betreft is dat iets dat we moeten omarmen. Tenslotte wil ik de medewerkers
van de gemeenten, het UWV en het RPA die direct betrokken zijn bij deze pilot hartelijk danken
voor hun bijdrage tot zover. Dank jullie wel!

2. Rapportage van uitstroom en plaatsingen
De werkgroep ‘rapportage van uitstroom en plaatsingen’ heeft als doel een gezamenlijke aanpak in
het meten van uitstroom naar werk en plaatsing op werk zodat (regionaal) zichtbaar is in welke mate
uitstroom en (meer specifiek) plaatsingen leiden tot reductie van uitkering. Startpunt was het
formuleren van een gezamenlijke definitie voor de begrippen uitstroom en plaatsingen. In 2012 is
een model opgeleverd waarmee regionale kwartaalrapportages mogelijk zijn, de implementatie is
(nog) in ontwikkeling.
3. Afstemming digitalisering van werkprocessen
Bij verdere ontwikkeling van de (elektronische) dienstverlening is samenwerking en afstemming van
werkprocessen een van de afspraken tussen gemeenten en UWV. In 2012 heeft KING
(Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) ondersteuning geboden bij aansluiting van gemeenten
op modules van onder meer het UWV. Eind mei heeft ook een regionale workshop plaatsgevonden.
Over de digitalisering van de Bijzondere Bijstand is in samenwerking met Leidschendam-Voorburg en
Delft een verkennende workshop georganiseerd.

Actieagenda onderwijs arbeidsmarkt
Op 28 juni is de Actieagenda 2012-2015 “Geslaagd in het vak” ondertekend door de voorzitter van
het RPA, de heer Simon van Driel. Hij ondertekende namens de deelnemende gemeenten in
Haaglanden voor met name vier speerpunten waar het RPA een rol bij speelt of kan gaan spelen.
De actieagenda onderwijs arbeidsmarkt is gelanceerd door de wethouders van Engelshoven en Kool
van de gemeente Den Haag. Het doel is om de acties in de regio Haaglanden op het gebied van
onderwijs en arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. Dit is van belang omdat ook in de
toekomst de economische sectoren vakkrachten nodig hebben.
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Het RPA speelt vooral in op de volgende speerpunten:
- Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken; het RPA is betrokken bij een
rondetafelconferentie en bij het over en weer gebruik maken van elkaars instrumenten om
werkzoekenden te laten instromen in de sector;
Instroom en behoud van personeel in de zorg stimuleren, RPA is één van de partners om
meer mensen te interesseren voor werken in de zorg;
- Jongeren helpen met een goede loopbaanstart. Het is hierbij de bedoeling om VMBO- en
MBO leerlingen een loopbaanoriëntatie te bieden. RPA en UWV dragen hieraan bij door het
leveren van arbeidsmarktgegevens.
Voor meer informatie zie de website www.geslaagdinhetvak.nl

Verder speelde in 2012:
Bbz: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Een verkenning naar regionale samenwerking op het gebied van de Bbz heeft eind 2012
geresulteerd in de intentie van de hoofden om de Bbz naar een regionale schaal te tillen. Aanleiding
is onder meer nieuwe regelgeving per 1 januari 2013, waarbij het debiteurenbeheer een
nadrukkelijker plek krijgt. Initiatiefnemers zijn gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg, die al
langer nadenken over het onderbrengen van de Bbz in een breder verband met andere gemeenten,
gemeentelijke afdelingen en externe organisaties.
De regionale werkgroep schuldhulpverlening heeft in 2012
Onderzocht of in projecten gericht op vermindering van huisuitzettingen een meer regionale
aanpak mogelijk is.
Ondersteuning geboden (in kennis en mogelijkheden) op de juridische aspecten van de nieuwe
wet (Bezwaar en Beroep) door middel van een brede regionale bijeenkomst o.l.v. Stimulansz.
Verkend waar gebruik kan worden gemaakt van elkaars producten, bijvoorbeeld sociale
kredietverlening of ondersteuning van huiseigenaren met schuldenproblematiek. De
Kredietbank Den Haag heeft een voorlichting verzorgd over haar producten.
Gebruik maken van elkaars instrumenten
Met ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’ is een structuur voor handen waarmee gemeenten
producten van elkaar kunnen gebruiken. Deze structuur is direct beschikbaar en ook voor nieuwe
initiatieven operationeel. Ondanks het teruglopend aantal aanmeldingen, door onder meer
beleidswijzigingen, blijft het mogelijk projecten bij Den Haag in te kopen. Het project voldoet aan
een behoefte en de bekendheid is goed. Eind 2012 heeft gemeente Den Haag besloten om de 100
euro per maand per cliënt niet meer in rekening te brengen bij de regiogemeenten.
Training kwetsbare jongeren
In vervolg op de training ‘diagnose stellen bij kwetsbare jongeren’ die in 2011 door de
Bestuursacademie voor de regio werd uitgevoerd, is vanuit het restbudget van het Actieplan
Jeugdwerkloosheid nog een extra training uitgevoerd, speciaal bedoeld voor consulenten die in
2011 niet konden deelnemen en voor nieuwe medewerkers. Daarnaast is een masterclass voor
leidinggevenden georganiseerd om het traject beter te borgen.
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