
 

Het wordt herfst op de arbeidsmarkt maar ook weer lente! 

 

Verslag Werktop Haaglanden, 21 september 2009 

 

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden hield op 21 september de Werktop 

Haaglanden in het Crowne Plaza in Den Haag, waar het thema samenwerking op de regiona-

le arbeidsmarkt centraal stond. Interessante sprekers zoals onze minister Piet Hein Donner, 

Henk Kool, wethouder SZW en EZ in Den Haag en Henk Willem van Dorp, vertegenwoordiger 

van Uneto-VNI, gaven hun visie op bovengenoemd thema. Hoe moet deze samenwerking 

eruit zien? Zeker in deze moeilijke tijd van crisis erg belangrijk om bij stil te staan. De bij-

eenkomst stond in het teken van het afscheid van Hannie van Leeuwen als voorzitter van 

het RPA en was erg druk bezocht. Volgens dagvoorzitter Rob Kars was dit het eerste con-

gres over regionale samenwerking waar stoelen bijgezet moesten worden! De algemene 

tendens tijdens de top was optimisme over de arbeidsmarkt in de toekomst, maar in de tus-

sentijd moet er goed samengewerkt worden tussen verschillende partijen, zodat er geen 

verloren generatie ontstaat.  

 

Bij binnenkomst konden de gasten stands bezoeken waar recent ontwikkelde samenwer-

kingsprojecten werden gepresenteerd. Een voorbeeld van een project is het JTT, het Jonge-

ren Toezicht Team, georganiseerd door de gemeente Den Haag en Politie Haaglanden. Jon-

geren tussen de 16 en 23 jaar oud krijgen een leerwerkplek, waarbij ze een aantal maanden 

meehelpen de veiligheid in de Haagse binnenstad te verbeteren. Daarnaast krijgen ze ook 

een aantal cursussen en zo de mogelijkheid om te onderzoeken wat ze in de toekomst willen 

gaan doen.  

 

Arbeidsmarkt Haaglanden ontspringt nog de dans: Douw Grijpstra 

Douwe Grijpstra, directeur bij Research voor Beleid, onderdeel van Panteia, gaf een korte 

presentatie over het onderzoek naar de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Grijpsta ging 

in op het specifieke karakter van de Haaglandse arbeidsmarkt en gaf aan hoe de kredietcri-

sis de arbeidsmarkt in Haaglanden beïnvloedt.  

De beroepsbevolking in Haaglanden groeit en blijft groeien. Er zijn meer 20 tot 40-jarigen 

en het aantal jongeren zal relatief groeien en daarmee ook de groep risicojongeren. Daar-

naast bestaat er in Haaglanden een relatief hoog, maar wel dalend aantal voortijdig school-

verlaters. De vraag naar arbeid in Haaglanden komt met name van overheden, de zakelijke 

dienstverlening en overige diensten en meer dan in andere regio’s vanuit de tuinbouw en 

transportsector. Daarentegen komt er weinig vraag vanuit de industrie, bouw, zorg en han-

del.  

Er vallen op dit moment minder harde klappen op de arbeidsmarkt in Haaglanden dan elders 

in het land. Er zijn nog de nodige vacatures (ruim 3.600 volgens workinglife.nl). De kortdu-

rende werkloosheid stijgt en er is een dreiging van verdere bedrijfssluitingen dit najaar. Na 

de kredietcrisis zullen laagopgeleide mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt een moeilijke 

positie op de arbeidsmarkt hebben. Met name de laagopgeleide jongere komt moeilijk aan 

een baan. De overheidsfinanciën komen in de knoei en daarmee ontstaat een bedreiging 

voor de werkgelegenheid bij de overheid. Polen die terugkeren naar hun eigen land kunnen 

een structureel tekort veroorzaken in de tuinbouw.  

 

Wat staat ons nu te doen volgens Grijpstra. Jongeren moeten gestimuleerd worden om door 

te leren en werkervaring op te doen als ze geen baan vinden. Scholen moeten opleidingen 

promoten die leiden tot banen waar in de toekomst veel vraag naar zal zijn (de zogenoemde 

knelpuntsectoren). Oudere werknemers moeten gestimuleerd worden aan het werk te blij-

ven en vaklieden moeten behouden worden. Regionale samenwerking zal bijdragen om bo-

venstaande punten te realiseren! 

Na Douwe’s optimistische woorden werd er een filmpje getoond van een interview met Mar-

cel van de Holst, veiligheidscoördinator bij Ado Den Haag, Patrick Puister, medewerker bij 



het Werkgeversservicepunt in Den Haag en twee stewards van Ado Den Haag. In het filmpje 

werd uitgelegd wat Ado Den Haag doet aan maatschappelijke projecten. Het doel van deze 

projecten is om de integratie van mensen in het verzorgingsgebied te verhogen en het 

saamhorigheidsgevoel van bewoners van de regio Haaglanden te bevorderen. Ado Den Haag 

biedt bijvoorbeeld stageplaatsen aan jongeren die een opleiding tot beveiliger volgen. Door 

op de volgende link te klikken, kan het interview bekeken worden: 

http://www.youtube.com/watch?v=USQ1GGRydpA  

 

Uiteindelijk komt de lente!: Piet Hein Donner 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Piet Hein Donner, was aanwezig op de 

Werktop Haaglanden om een speech te houden over het belang van regionale samenwerking 

met aandacht voor jongeren en de economische crisis. Ook zijn speech stond in het teken 

van het vertrek van Hannie van Leeuwen als voorzitter van het RPA.  

 

Donner geeft aan dat de klus voor de regio is om vraag en aanbod beter op elkaar af te la-

ten stemmen. De rijksoverheid heeft goede randvoorwaarden voor regionale samenwerking 

op de arbeidsmarkt geschapen. De fusie van CWI en UWV is positief uitgepakt. Kritische ge-

luiden zijn nu verstomd. De mobiliteitscentra zijn een succes geworden. Er is een geïnte-

greerde dienstverlening in een groter regionaal gebied ontstaan vanuit de 30 regionale 

werkpleinen.  

 

Om een adequate koppeling van vraag en aanbod te realiseren, is inzicht in zowel de vraag- 

als de aanbodkant van de markt in de regio volgens Donner nodig. Op de korte termijn is 

een optimale match van vraag en aanbod noodzakelijk, voor de langere termijn ligt het ac-

cent op scholing. Branches zouden de leeftijdsopbouw in kaart moeten brengen en van 

daaruit beleid ontwikkelen. Als voorbeeld noemt Donner de logistiek, daar zijn nu 5000 

werknemers te veel, maar op iets langere termijn zal deze sector te maken krijgen met een 

tekort van 50.000 werknemers. 

 

Samenwerking in de regio is een sleutel tot succes. Voor de aanpak van de jeugdwerkloos-

heid is regionale samenwerking cruciaal. Jongeren hebben meer last van de crisis. Dit wordt 

veroorzaakt doordat ze minder werkervaring en vaker een tijdelijk contract hebben. Er moet 

voorkomen worden dat jongeren geen werkervaring opbouwen. In mei is het actieplan 

Jeugdwerkloosheid van start gegaan. Jongeren worden gestimuleerd om naar school te gaan 

en voor studies te kiezen met grote kans op een baan.  

 

Donner roept op om de regionale netwerkstructuur van de arbeidsmarkt te versterken via 

convenanten met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De betrokkenheid van werkgevers is een-

voudig te concretiseren via het aanbieden van stages. Donner schiep onlangs de mogelijk-

heid om vaker flexcontracten aan te bieden. De regels voor deze contracten worden versoe-

peld.  

 

Vanaf 2010 voorziet Donner een tekort, zowel kwantitatief als kwalitatief. Meer werken en 

langer doorwerken is daarom van groot belang. Dat is niet alleen om budgettaire redenen 

voordelig, ook vanwege de tekorten aan arbeidskrachten die gaan ontstaan op de langere 

termijn. Arbeidsparticipatie van ouderen moeten we bevorderen. Deze groep moet nu niet 

stoppen omdat deze groep dan niet meer aan het werk komt. Om economische en sociale 

redenen is het niet wenselijk dat ouderen met vervroegd pensioen gaan. Daarom pleit Don-

ner ook hier voor een verhoging van de AOW-leeftijd. Hannie van Leeuwen is een prachtig 

voorbeeld van iemand die langer heeft doorgewerkt na haar pensioen.  

 

Niet weer een verloren generatie laten ontstaan!: Henk Kool 

Henk Kool, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Economische Zaken 

in Den Haag, gaf tevens zijn visie op het thema samenwerking op de regionale arbeids-

markt. 

http://www.youtube.com/watch?v=USQ1GGRydpA


 

Naar aanleiding van de speech van minister Donner wees Henk Kool de vertegenwoordiger 

van de Rijksoverheid er nog eens op dat deze vaak vergeet dat de overheid in de regio 

Haaglanden een grote werkgever is. Henk Kool hield een pleidooi voor 1000 stageplaatsen 

bij de rijksoverheid. Hierover heeft hij recent een brief gestuurd aan de minister van Bin-

nenlandse Zaken. Henk Kool riep zijn collega-wethouders in de zaal op om een convenant 

met Jetta Klijnsma te tekenen. Binnen het actieprogramma Jeugdwerkloosheid tracht het 

kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen jongeren door de crisis heen te helpen. 

Om dit te bereiken worden convenanten met 30 regio’s in Nederland afgesloten waarin con-

crete maatregelen staan om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. 

 

Henk Kool introduceerde deze middag als eerste de term verloren generatie, zij die geboren 

zijn tussen 1955 en 1970, de eerste periode na de oorlog toen er niet automatisch werk 

voor iedereen was. Toen ontstond het zogenaamde granieten bestand van zeer moeilijk 

plaatsbare werklozen. Dat mag volgens Henk Kool nooit opnieuw gebeuren! Henk Kool ziet 

een grote rol weggelegd voor gemeenten, de gemeente is de aangewezen partij voor re-

integratie en arbeidsmarktbeleid. Bij de gemeente komt alles samen. Re-integratie kan door 

de gemeente beter worden aangepakt. Den Haag heeft alles uit de kast gehaald en richtte 

zich ook op doelgroepen waar je in eerste instantie niet aan zou denken zoals alleenstaande 

mannen van academisch niveau.  

De Haagse aanpak van jongeren werd een voorbeeld voor het land. Bij een aanvraag van 

een uitkering worden jongeren binnen één week uitgenodigd om deel te nemen aan een 

workshop. Is er sprake van schulden, dan is er hulp binnen één dag. Een sluitende aanpak: 

naar school, aan het werk of een re-integratietraject. Henk Kool wil blijkbaar de rol van de 

gemeente verder uitbreiden. Hij zette vraagtekens bij de huidige structuur van sociale ze-

kerheid, de grens tussen WW en WWB is volgens hem kunstmatig. 

 

Den Haag doet er alles aan om een gezonde economie te bevorderen. Henk Kool wil het on-

dernemingsklimaat verbeteren. Hij wil Den Haag als MKB-vriendelijkste stad van Nederland 

positioneren. Deregulering en experimenten met Bedrijven Investering Zones (BIZ) moeten 

daaraan bijdragen. Ondernemers van een winkelgebied of bedrijventerrein krijgen op die 

manier de ruimte om eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren. 

 

Den Haag is trekker van een vitale regio betoogde Kool. Maar Den Haag gaat anders om 

met andere gemeenten in de regio dan in het verleden. Haagse bestuurders rennen niet 

meer als cowboys met getrokken pistolen door de regio om de vliegen van andere gemeen-

ten af te vangen. We hebben elkaar gevonden in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 

Haaglanden, betoogde Henk Kool. De sterke en zwakke punten van de gemeenten zijn in 

kaart gebracht. Daarom kunnen we nu als regio alle troeven inzetten.  

 

Aansluiting onderwijs en arbeidmarkt verbeteren: Henk Willem van Dorp  

Henk Willem van Dorp is eigenaar van DGA Van Dorp Installaties. Daarnaast is hij betrokken 

bij de brancheorganisatie Uneto-VNI en voormalig RPA-lid. Tijdens de Werktop hield hij on-

der andere een kritisch betoog over het onderwijs in ons land.  

 

De overheid en het bedrijfsleven zijn natuurlijke partners bij werkgelegenheid, met name op 

het gebied van het scheppen van voorwaarden en vangnetconstructies. Voorwaarden schep-

pen is het aanbieden van de juiste opleiding aan jongeren, goed kijken naar de ontwikkeling 

in de markt en proberen samen met het bedrijfsleven opleidingen op die markt af te stem-

men. Henk Willem van Dorp is van mening dat de huidige breedte van de opleidingen vaak 

ten koste gaat van diepgang en kwaliteit. Met name de kwaliteit van het onderwijs is iets 

waar hij zich in toenemende mate zorgen om maakt. Bij de start van het afgelopen cursus-

jaar heeft het grootste deel van de MBO IV leerlingen er voor gekozen door te stromen naar 

het HBO. ln theorie zou dit volgens van Dorp moeten leiden tot een beroepsbevolking waar-

van 45% een HBO-opleiding heeft gevolgd. Het is dan verbijsterend te constateren dat dit 



gebeurt zonder enige vorm van inhoudelijke selectie vooraf. Schijnbaar gaan de verant-

woordelijke beleidsmakers er vanuit dat de intelligentie van de gemiddelde student drama-

tisch verbeterd is. ln Nederland heeft nu eenmaal 60% een VMBO-denkkader, 20% MBO, 

12% HBO en 8% universitair. Deze verhouding komt ook in de ons omringende landen te-

rug. Henk Willem is dan ook bijzonder verrast dat wij er in Nederland van uitgaan dat dit in-

eens ruim drie keer beter geworden is. 

 

Sociale vaardigheden en het kunnen werken in teamverband is een groot goed en dat moet 

op school geoefend kunnen worden. Maar al die groepsopdrachten vormen volgens van Dorp 

nu een excuus om het aantal lesuren terug te brengen tot de omvang van een gemiddelde 

parttime opleiding. Henk Willem is een warm voorstander van de duale leerweg met de 

combinatie van leren en werken, alleen mag het niet zo zijn dat elke voortgezette opleiding 

per definitie duaal is doordat het aantal contacturen teruggebracht is tot 14 uur per week. 

Wat dat betreft is hij enthousiaster over de "gesloten school" met de bijbehorende aanwe-

zigheidsplicht van 9.00 tot 16.00 uur. 

 

Het moet Henk Willem van het hart dat studiekeuze en de begeleiding daarbij te vrijblijvend 

is. Alleen bij private opleidingen worden studenten vooraf getest. Je wordt nu eenmaal ge-

boren met bepaalde talenten en een karakterprofiel en daar moet je het mee doen. Het hui-

dige financieringssysteem beloont scholen met een maximaal aantal studenten en scholen 

hebben dus geen baat bij selectie vooraf. Ook zal er sterker gestuurd moeten worden op de 

opleidingsvraag in de toekomst. Henk Willem pleit dus voor een zeer nadrukkelijke beroeps-

keuzevoorlichting, beroepskeuzetesten en arbeidsmarktanalyse inzake opleidingsvraagstuk-

ken. Dit moet ook juist op regionaal niveau gebeuren om er voor te zorgen dat de aanslui-

ting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbetert. Om die reden roept Henk Willem bij deze 

het bedrijfsleven op om stageplaatsen ter beschikking te stellen en te participeren in eerli j-

ke studentenvoorlichting om studenten zo te helpen betere keuzes te maken. 

 

Na de speeches was er tijd voor wat ontspanning. Hiervoor was John van de Sanden uitge-

nodigd, een cabaretier, zanger en standup-comedian. Hij vatte in zijn liedjes heel doeltref-

fend en komisch de woorden van de dag samen, waar hartelijk om kon worden gelachen.  

 

Paneldiscussie 

In de paneldiscussie die, onder leiding van de dagvoorzitter, plaats vond, hadden maar liefst 

zeven leden plaats. Patrick Hustinx (ABU), Theo de Bakker (UWV Werkbedrijf), Edo Haan 

(gemeente Zoetermeer), Rob Slagmolen (MKB-Nederland), Jan Fleer (COLO), Saskia Bolten 

(wethouder Delft) en Simon van Driel (lid eerste kamer en de nieuwe voorzitter van het 

RPA) discussieerden samen over een tweetal stellingen.  

 

De eerste stelling die ter discussie werd gesteld, luidde als volgt: ‘Werkgevers zijn allang 

blij dat ze het hoofd boven water houden. Je krijgt ze in de huidige crisis nauwelijks bereid 

stage- en werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen’. De panelleden brachten naar voren 

dat de opdracht is om zowel te anticiperen op het voorziene tekort aan arbeidskrachten op 

de lange termijn als de werkloosheid op de korte termijn te dempen. Volgens Rob Slagmo-

len is er wel meer geld nodig van de landelijke overheid om afspraken in regio’s en bran-

ches uit te voeren. Niet alle sectoren beschikken over geld uit eigen fondsen. Jan Fleer 

roept bedrijven nogmaals op om stage- en werkervaringsplaatsen aan te bieden aan jonge-

ren. Uit de COLO Barometer blijkt dat er in 2010 als gevolg van de crisis een tekort van 

150.000 stage- en werkervaringsplaatsen ontstaat. Lokale overheden kunnen zijn inziens 

een tandje bij zetten. Zij kunnen zelf stageplaatsen aanbieden als werkgever. 

 

De tweede stelling die aan de orde kwam, was: ‘Voor een vraaggerichte benadering is sa-

menwerking en medewerking van werkgevers nodig. Hoe bereik je werkgevers? Wat zijn 

goede voorbeelden van samenwerking? Hoe organiseer je die samenwerking?’ 

 



Volgens Simon van Driel moeten werkgevers en werknemers gezien de toenemende werk-

loosheid O&O fondsen leeg laten stromen. Hij waarschuwt voor te veel pessimisme, omdat 

het niet overal slecht gaat. De overheid in deze regio moet volgens Simon meer doen. Het is 

een denkfout dat de overheid geen verantwoordelijkheid heeft als werkgever. Hij pleit er 

voor om samen op zoek te gaan naar 4000 stageplaatsen en wil concrete afspraken. De 

nieuwe voorzitter wil werken in de geest van Hannie van Leeuwen. Geen ambtelijke of bu-

reaucratische benadering of alleen maar praatsessies, maar vooral doen! 

 

Na de paneldiscussie was er uitgebreid tijd om afscheid te nemen van Hannie van Leeuwen. 

Hannie van Leeuwen heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Ze heeft tal van 

functies bekleed. Als Kamerlid, wethouder van de gemeente Zoetermeer, burgemeester van 

Hazerswoude en Nootdorp en voorzitter van het RPA heeft Hannie van Leeuwen veel mensen 

geïnspireerd. Henk Kool, Asje van Dijk en Pierre Heijen verwoordden dit prachtig in hun 

speeches gericht aan Hannie. Ook kwam Hannie van Leeuwen zelf nog aan het woord, waar-

in ze weer duidelijk van zich liet horen. Ze geeft aan veel vertrouwen in haar opvolger Si-

mon van Driel te hebben en ze roept iedereen op aan de slag te gaan en vooral ook niet de 

gehandicapten te vergeten! Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de regionale samen-

werking goed op gang komt en blijft. Hannie’s woorden zijn hierop van toepassing: ‘Inzicht 

zonder handeling geeft geen verandering! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


