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Het afgelopen jaar is het best te typeren als een overgangsjaar. 

Initiatieven uit 2009, zoals de Ketensamenwerking 

en het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn 

doorontwikkeld en kregen hun beslag. Andere 

nieuwe toekomstige ontwikkelingen wierpen hun 

schaduw vooruit en zijn voorbereid in 2010. Binnen 

de context van opgelopen werkloosheid en een 

aantal overheidsmaatregelen vanaf 2011,  is in het 

laatste kwartaal van 2010 ingezet op een nieuw 

Beleidsprogramma voor het RPA Haaglanden voor 

de komende vijf jaar waarvan de aftrap plaatsvond 

met een koersbepalende notitie in het Platform van 14 oktober een 

werkconferentie van de hoofden op 19 november 2010.  

Actieve regionale werkgeversbenadering en de stelselwijziging voor ‘een 

regeling aan de onderkant’ zijn hierbij belangrijke peilers waarvoor in 

2010 verkennende regionale activiteiten zijn georganiseerd. Ook 

inspelend op toekomstige ontwikkelingen was de evaluatie die Research 

voor Beleid in de zomer in opdracht van de Provincie heeft uitgevoerd. 

De Provincie stelt tot 2012 budget beschikbaar voor projecten die 

werken en leren combineren en de economie versterken. De evaluatie 

toont aan dat met een relatief beperkte inzet goede projecten worden 

neergezet. Het RPA ondersteunt de uitvoering van deze 

subsidieregeling. Drukbezocht was de netwerkbijeenkomst in mei, door 

het Stafbureau georganiseerd voor huidige en nieuwe potentiële 

projectaanvragers. 

Naast Ketensamenwerking en de aansluiting Arbeidsmarkt-Onderwijs 

zijn activiteiten op het gebied van de Arbeidsmarktinformatie voor de 

regio Haaglanden uitgevoerd.  In juni kwam de publicatie ‘Haaglanden 

werkt, cijfers en trends van de arbeidsmarkt’ uit.  

Met dit beknopte jaarverslag willen we een beeld geven van de 

projecten en activiteiten van het RPA Haaglanden in 2010.  

 

Maria Croonen 

Directeur RPA Haaglanden  

De komende jaren komen er veel 

bezuinigingen op ons af. Met name 

de ondersteuning van de zwakkere 

op de arbeidsmarkt komt daarbij 

onder druk te staan. Het Platform 

arbeidsmarktbeleid is bij uitstek een 

plaats waar we regionaal van elkaar 

kunnen leren, de aanpak op elkaar 

af stemmen en zaken met elkaar 

kunnen doen. Dat heb ik gelukkig in 

2010 al behoorlijk zien groeien. 

In de collegeprogramma’s van 

de gemeenten in de regio 

wordt regionale samenwerking 

op het gebied van 

arbeidsmarktbeleid benoemd. 

Het RPA Haaglanden is bij 

uitstek het orgaan dat hiervoor 

geschikt is. Ik ben blij dat het 

RPA in 2010 voor deze ambitie 

ondersteunend kon zijn  

RPA 

Haaglanden  

Het Regionaal Platform 

Arbeidsmarktbeleid Haaglanden 

(RPA Haaglanden) is een 

netwerkorganisatie en geeft 

invulling aan een regionaal 

arbeidsmarktbeleid.  

Het is in 2001 opgericht en staat 

onder voorzitterschap van Simon 

van Driel.  De 24 platformleden 

zijn wethouders Werk en 

Inkomen van de negen 

Haaglanden gemeenten, 

vertegenwoordigers van 

werkgevers- en 

werknemersorganisaties, 

individuele werkgevers, het 

UWV WERKbedrijf, de Kamer 

van Koophandel en het 

onderwijs. De negen Haaglanden 

gemeenten zijn Delft, Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, 

Midden-Delfland, Pijnacker-

Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, 

Westland  en Zoetermeer.  
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Missie en doelstelling  

Missie van RPA Haaglanden is 

optimale afstemming tussen 

vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt in de regio 

Haaglanden. Doelstellingen 

zijn: 

- het samenbrengen van 

partijen die een rol spelen 

op de arbeidsmarkt 

- het verzamelen, 

uitwisselen en publiceren 

van arbeidsmarktgegevens 

- initiëren, stimuleren en 

monitoren van 

knelpuntoplossende 

projecten. 

 

 

 

 

Thema’s 2010  

In 2010 zijn activiteiten 

ondernomen die deel 

uitmaken van drie thema’s: 

- Arbeidsmarktinformatie 

- Ketensamenwerking: 

regionale afstemming en 

samenwerking in de Keten 

- Aansluiting Arbeidsmarkt-

Onderwijs 

 

 

 

 

Overlegstructuur  

Het Platform is in 2010 drie keer voltallig bijeen geweest en een keer 

met alleen wethouders Sociale zaken en de leiding van het UWV 

Werkbedrijf(Kerngroep).   

Het Hoofdenoverleg vergaderde in 2011 acht keer inclusief een dag 

werkconferentie. Dit overleg bestaat uit de leidinggevenden Sociale 

Zaken van de negen gemeenten en UWV WERKbedrijf. Zij bespreken 

strategische thema’s en het Werkprogramma  en borgen deze binnen 

hun eigen interne organisatie. De Beleidsgroep RPA bestaat uit 

beleidsmedewerkers van de gemeenten, samen met het Stafbureau 

zorgen zij voor beleidsmatige ondersteuning van de overleggen van 

Platform en Hoofden. Zij kwamen zes keer bijeen in 2010. De 

Werkgroepen bestaan uit leden van gemeenten en het UWV 

WERKbedrijf. Iedere Werkgroep is gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

uitwerking en uitvoering van een project. In 2010 waren zes structurele 

werkgroepen actief. 

 

Financiën 

De negen Haaglanden gemeenten zorgen met elkaar door een 

structurele financiële bijdrage voor de basisfinanciering van het RPA. 

Daarnaast verleende in 2010 de Provincie 

subsidie voor uitvoering van activiteiten in het 

kader van het convenant Arbeidsmarkt-Onderwijs  

(€  115.495). Extra inkomsten waren er ook voor 

uitvoering van de Regionale Aanpak 

Jeugdwerkloosheid. De uitgaven van het RPA 

bestaan voor het allergrootste deel uit 

personeelsuitgaven. Het totale jaarbudget voor 

het RPA was in 2010 exclusief bijdrage 

Jeugdwerkloosheid € 505.495. 

 

RPA Stafbureau  

Het RPA Stafbureau faciliteert en ondersteunt 

inhoudelijk en procesmatig de regionale 

activiteiten die vanuit het RPA Haaglanden 

worden uitgevoerd. Het projectenbeheer van het 

Werkprogramma ligt in handen van het bureau. 

Voor de gebieden Arbeidsmarktinformatie en 

Onderwijs en Arbeidsmarkt zijn de activiteiten 

van het RPA: rapporteren, monitoren, 

participeren, netwerken en communicatie.  Eind 

2010 bestond het Stafbureau uit een directeur, twee senior 

beleidsmedewerkers, drie beleids-medewerkers en twee 

ondersteunende medewerkers (totaal 5,5 fte). 

 

Communicatie: nieuwe brochure RPA Haaglanden 

De site www.rpa-haaglanden is verder ontwikkeld. Uitgaven waren 

onder meer de jaarlijkse Haaglanden Werkt, nieuwsbrief Jeugdwerkloos-

heid en nieuwsfitsen met regionale informatie over de arbeidsmarkt. Na 

drie jaar is in 2010 een nieuwe algemene brochure uitgebracht over RPA 

Haaglanden. 

 

  

Vlnr.: Ellen, Catrien, Maria, Coby, Amber, Marja en Rita. Gehurkt op de 

voorgrond: Geert Jan 
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Interview met Theo den Hertog, 

sectorhoofd Werk  Inkomen en Zorg 

in Delft en lid van het 

Hoofdenoverleg RPA 

 
Wat vindt u van het functioneren 

hoofdenoverleg in 2010? 

Om te beginnen is het heel positief 

om überhaupt met elkaar in gesprek 

te zijn. Dit is zeker niet overal in het 

land aan de orde. Doordat we 

inmiddels als hoofdenoverleg alweer 

een tijdje bezig zijn, zijn we steeds 

beter in staat de juiste onderwerpen 

te benoemen waarop we kunnen 

samenwerken.  

Hoe vindt u dat het hoofdenoverleg 

heeft ingespeeld op de diverse 

(landelijke) ontwikkelingen het 

afgelopen jaar? 

Graag wil ik mijn complimenten 

geven aan gemeente Den Haag. De 

focus van Den Haag ligt niet alleen op 

de G4, maar ook zeker op deze regio. 

De betrokkenheid is goed voelbaar en 

zal naar verwachting, n.a.v. alle 

ontwikkelingen, alleen nog maar 

sterker worden. Meer regiogevoel 

dus.  

Hoe heeft u de werkconferentie met 

de hoofden op 19 november ervaren?  

Op de heidag hebben we ontdekt dat 

het belangrijk is om dienstverlening 

aan de klant voorop te stellen. Dit 

was ook te zien tijdens de 

studiemiddag over 

dienstverleningsconcepten in de regio 

(28 januari jl.), je ziet dan heel 

concreet wat je van elkaar kunt leren. 

Tijdens dergelijke bijeenkomsten is de 

meerwaarde van het RPA goed 

zichtbaar. 

Wat haalt u voor uw eigen gemeente 

uit de regionale samenwerking? 

Met name het leren van elkaar op de 

inhoud en het bewustzijn wat 

gecreëerd wordt om uit je eigen 

‘wereld’ te komen. Het zou eigenlijk 

voor iedereen logisch moeten zijn om 

af en toe een kijkje bij je buren in de 

keuken te nemen. 
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Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle 

arbeidsmarktbenadering en afstemming van vraag en aanbod op de 

regionale arbeidsmarkt. Het RPA Haaglanden biedt inzicht in cijfers, 

trends, knelpunten en kansen en onderbouwt hiermee de ontwikkeling 

en uitvoering van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. In 2010 zette het RPA 

de Regiometer en Haaglanden Werkt hiervoor in. Deze bronnen van 

arbeidsmarktgegevens zijn toegankelijk via de RPA website.

 

 

De Regiometer  

De Regiometer is een website met actuele onderwijs

arbeidsmarktinformatie. Het biedt overzichtelijk informatie

terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Met behulp van de Regiometer is 

het ook mogelijk trends, prognoses en toekomstscenario’s te genere

 

In de zomer van 2010 is de Regiometer opgenomen in het kennispunt 

onderwijs - arbeidsmarkt van het Tympaan instituut, de ontwikkelaar en 

bouwer van de Regiometer. In deze portal zijn naast de Regiometer 

relevante onderzoeken en rapportages, best prac

opgenomen. Ook is het een bron van informatie over bijvoorbeeld 

bijeenkomsten in het kader van onderwijs en arbeidsmarkt.

 
Door deze ontwikkeling komt de Regiometer nog beter onder de 

aandacht van nieuwe doelgroepen en is onderwijs

arbeidsmarktinformatie overzichtelijk toegankelijk. Met deze stap is ook 

financiering van de Regiometer (vanuit Tympaan) en daarmee het 

onderhoud, uitbouw en publiciteit voor 2011 zeker gesteld. 

 

Tympaan Instituut en het RPA: een positieve wisselwerking 

 

Michel den Os, directeur-bestuurder van het Tympaan Instituut, het 

provinciale kennisinstituut op het terrein van 

samenlevingsvraagstukken blikt terug op de samenwerking tussen het 

RPA en Tympaan. 

 

Het RPA Haaglanden werkt al een aantal jaren samen met h

Tympaan instituut op het vlak van arbeidsmarktinformatie. Onder 

andere bij de jaarlijkse uitgave van Haaglanden Werkt en bij de 

totstandkoming, bouw en promotie van de Regiometer.

 
Lees verder op blz. 4 
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Arbeidsmarktinformatie 

Arbeidsmarktinformatie is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle 

arbeidsmarktbenadering en afstemming van vraag en aanbod op de 

regionale arbeidsmarkt. Het RPA Haaglanden biedt inzicht in cijfers, 

onderbouwt hiermee de ontwikkeling 

en uitvoering van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. In 2010 zette het RPA 

de Regiometer en Haaglanden Werkt hiervoor in. Deze bronnen van 

arbeidsmarktgegevens zijn toegankelijk via de RPA website. 

Regiometer is een website met actuele onderwijs- en 

arbeidsmarktinformatie. Het biedt overzichtelijk informatie op het 

terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Met behulp van de Regiometer is 

het ook mogelijk trends, prognoses en toekomstscenario’s te genereren. 

In de zomer van 2010 is de Regiometer opgenomen in het kennispunt 

arbeidsmarkt van het Tympaan instituut, de ontwikkelaar en 

bouwer van de Regiometer. In deze portal zijn naast de Regiometer 

relevante onderzoeken en rapportages, best practices en nieuwsitems 

opgenomen. Ook is het een bron van informatie over bijvoorbeeld 

bijeenkomsten in het kader van onderwijs en arbeidsmarkt. 

Door deze ontwikkeling komt de Regiometer nog beter onder de 

aandacht van nieuwe doelgroepen en is onderwijs- en 

arbeidsmarktinformatie overzichtelijk toegankelijk. Met deze stap is ook 

financiering van de Regiometer (vanuit Tympaan) en daarmee het 

onderhoud, uitbouw en publiciteit voor 2011 zeker gesteld.  

Tympaan Instituut en het RPA: een positieve wisselwerking  

bestuurder van het Tympaan Instituut, het 

samenlevingsvraagstukken blikt terug op de samenwerking tussen het 

Het RPA Haaglanden werkt al een aantal jaren samen met het 

Tympaan instituut op het vlak van arbeidsmarktinformatie. Onder 

andere bij de jaarlijkse uitgave van Haaglanden Werkt en bij de 

totstandkoming, bouw en promotie van de Regiometer. 
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Michel den Os benadrukt het 

belang van arbeidsmarkt-

informatie. Hij geeft aan dat 

mede op basis van deze 

informatie regionaal en lokaal 

arbeidsmarktbeleid tot stand 

komt. Het Tympaan Instituut en 

het RPA vormen een goede 

combinatie bij het publiceren en 

verspreiden van de informatie.  

 

Het Tympaan Instituut draagt er 

zorg voor dat gegevens 

systematisch en up-to-date 

beschikbaar zijn, in veel gevallen 

met een doorkijk naar de 

toekomst in de vorm van 

scenario’s. Het RPA gebruikt de 

informatie zelf en zorgt daarnaast 

voor verspreiding van de 

informatie binnen haar netwerk.  

 

Een positieve en elkaar versterk-

ende samenwerking. Door zelf 

gebruik te maken van de 

informatie, en met feedback 

vanuit  zijn netwerk, draagt het 

RPA bij aan de betrouwbaarheid 

en volledigheid van arbeidsmarkt-

informatie die het Tympaan 

Instituut publiceert. Het RPA geeft 

aan waar hiaten zitten of wat 

voor informatie bij de gebruikers 

al belangrijk wordt gezien. Het 

Tympaan Instituut neemt de 

suggesties mee in de verdere 

ontwikkeling van arbeidsmarkt-

info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Niet alleen maar negatieve berichten over de crisis: Haaglanden Werkt 

2010!  

‘Haaglanden Werkt’, inclusief de Kengetallenwaaier, is de jaarlijkse 

publicatie van het RPA met recente cijfers, trends en analyses van de 

regionale arbeidsmarkt Haaglanden. De informatie is afkomstig uit diverse 

bronnen zoals het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel en het 

Stadsgewest Haaglanden.  

 

In 'Haaglanden Werkt 2010. Cijfers en trends van de arbeidsmarkt' 

publiceerde het RPA in 2010 arbeidsmarktinformatie over thema’s als: 

economie en bedrijfsleven, bedrijven en werkgelegenheid, werkzoekenden, 

bevolking en beroepsbevolking, sociale zekerheid en onderwijs. Daarnaast 

vergelijkt de 2010 editie nationale en landelijke cijfers en brengt het trends 

in beeld. Mede in het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid is er in 

2010 extra aandacht gegeven aan cijfers over jongeren.  

 

Haaglanden Werkt 2010 bracht ondanks de crisis niet alleen maar   

negatieve berichten. Het aantal niet werkende werkzoekenden en aantal 

WW uitkeringen is dan wel toegenomen in 2009; duidelijk uit de publicaties 

werd ook het belang van de startkwalificatie. In Haaglanden wordt veel 

aandacht besteed aan het terugdringen van schooluitval en het stimuleren 

van doorleren voor het behalen van een diploma. Hier zijn goede resultaten 

mee geboekt.   

 

De oplage van Haaglanden Werkt 2010, 1500 exemplaren, is verspreid over 

het RPA netwerk, onder andere gemeenten, UWV WERKbedrijf, 

bedrijfsleven, onderwijs en diverse belangenorganisaties en 

belanghebbenden. 
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Gebruik maken van elkaars 

instrumenten 

Net als in voorgaande jaren was 

het voor de regiogemeenten 

mogelijk gebruik te maken van 

een regionaal  aanbod van re-

integratievoorzieningen, in 2010 

waren dat bijna 50 Haagse 

voorzieningen, vraaggericht 

aangevuld met enkele 

voorzieningen uit Rijswijk en 

Zoetermeer. Een uitgebreide 

evaluatie over 2007-2010 heeft 

aangetoond dat de doelstelling 

is gehaald. In 2010 hebben 46 

deelnemers uit de regio gebruik 

gemaakt van Haagse 

voorzieningen, in 2009 waren 

dat er 48. Het aandeel jongeren 

is fors toegenomen: van 60% in 

2009 naar 80% in 2010. Met dit 

project beschikt de regio over 

een methode om samen te 

werken op het gebied van 

reintegratie en contract 

compliance. Deze methode zal 

ook ingezet worden bij sectorale 

afspraken. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sezer Özer is sinds vijf weken deelnemer 

aan het beveiligingsproject van de 

stichting culturele detachering 

werkzoekenden (SCDW) in Den Haag. 

Sezer is 23, woont in Delft en kan dankzij 

‘gebruik maken van elkaars 

instrumenten’ deelnemen aan dit 

project, dat door de gemeente Delft bij 

Den Haag is ingekocht. Sezer volgt één 

dag in de week de training, op de andere 

dagen gaat hij binnenkort aan de slag in de praktijk. Sezer vindt het 

reizen naar Den Haag geen probleem: ‘de reiskosten worden 

vergoed en ik ben blij dat ik aan de slag ben, hiervoor zat ik twee 

jaar thuis en dat is echt niks voor mij’.  

 

 
Roel Slootmans (op de foto vierde van links), contractadviseur 

inkoop reintegratie voorzieningen bij de gemeente Delft en vanaf 

2009 lid van de begeleidings-groep: ‘de kracht van ‘Gebruik maken 

van elkaars 

instrumenten

’ is: meer 

passende 

trajecten 

voor klanten. 

Dit voldoet 

aan het 

maatwerkpri

ncipe, wat 

Delft zo 

belangrijk 

vindt. Uit de 

evaluatie van 

2010 kwam naar voren dat de grootste behoefte ligt bij trajecten 

die toeleiden naar werk. Ook de rol van de zijconsulent is zeer 

belangrijk. In Delft zijn we gewend aan direct contact met de 

trajectbegeleiders: bij inkoop in Den Haag is dat anders en 

verwachten we daarom veel van de zijconsulent. Hij moet er 

bovenop zitten. In Delft vinden wij de kostprijs van de trajecten van 

Den Haag best aan de hoge kant. Het zou goed zijn als Den Haag 

hier nog’s kritisch naar kijkt.’  

 
Traject loopt door na verhuizing WWB-cliënt  

Om te voorkomen dat bij verhuizing van WWB-cliënten binnen de regio 

een reeds gestart re integratietraject wordt afgebroken, is afgelopen 

jaar hard gewerkt aan het implementeren van een regionaal 

registratiesysteem, waardoor na verhuizing van een cliënt het traject 

kan worden voortgezet . Hierdoor  worden geld en tijd bespaard en de 

motivatie kan worden behouden. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat 

cliënten een verhuizing gebruiken om onder de verplichtingen uit te 

komen die horen bij een WWB-uitkering. 60 trajecten zijn in 2010 

voortgezet na verhuizing binnen de regio. 

  

Begeleidingsgroep ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’ 

Regionale 

samenwerking 

en afstemming 

in de keten 
In het kader van de regionale 

ketensamenwerking zijn in 2010 

resultaten behaald en acties 

ondernomen op diverse 

onderwerpen.  
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Netwerk van sociaal 

rechercheurs in de regio  

In de eerste helft van 2010 is in 

RPA verband uitgebreid verkend 

of er mogelijkheden zijn voor 

regionale samenwerking op het 

gebied van Sociale recherche. Er 

is een netwerk van sociaal 

rechercheurs ontstaan. Na de 

verkenning heeft het 

kenniscentrum Handhaving 

(voorheen RCF) de faciliterende 

rol overgenomen. Indien 

gewenst kan d.m.v. het netwerk 

van rechercheurs makkelijker 

gebruik worden gemaakt van 

elkaars capaciteit, bijvoorbeeld 

bij ziekte. Ook worden in 

periodieke bijeenkomsten 

actuele thema´s behandeld en 

ervaringen met elkaar gedeeld.  

 

Meer mensen aan het werk 

dankzij de 5% regeling 

In 2010 hebben Rijswijk en Delft 

net als Den Haag de 

verplichtende 5% regeling 

(contract compliance) 

ingevoerd.  Bij Contract 

Compliance is het de bedoeling 

dat het bedrijf dat een 

aanbesteding verkrijgt een deel 

van het werk laat uitvoeren 

door werkzoekenden. Via de 5% 

regeling doen werkzoekenden 

werkervaring op waardoor de 

stap naar de arbeidsmarkt voor 

hen makkelijker wordt. 

Tegelijkertijd stimuleert de 

regeling het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. De 

bedoeling is dat op termijn alle 

Haaglanden gemeenten deze 

regeling invoeren. Bij de vulling 

van de 5% kunnen gemeenten 

gebruik maken van elkaars 

kandidaten. Den Haag heeft op 

deze manier 108 plaatsingen 

vervuld met kandidaten uit de 

regio. 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstverlening voor werkgevers 

De G4 en het UWV WERKbedrijf hebben eind 2010 een gezamenlijk plan 

van aanpak opgesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van de 

werkgeversdienstverlening op stedelijk en regionaal niveau. In 

Haaglanden verband is gesproken over een regionale faciliteit voor 

werkgevers. Twee kwartiermakers – één vanuit het UWV WERKbedrijf 

en één benoemd door de gemeente Den Haag- ontwikkelen een voorstel 

voor structurele, regionale samenwerking op het gebied van 

werkgeversbenadering. Het is de ambitie te komen tot één regionale 

werkgeversbenadering. De discussie over taken en aansturing is nog in 

volle gang en zal in 2011 verder worden ingevuld. Naast deze 

ontwikkeling kwamen de managers van de werkgeversservicepunten in 

de regio in 2010 regelmatig  bijeen om op operationeel niveau kennis en 

ervaring uit te wisselen en gezamenlijk zaken af te stemmen.  

 

Brancheservicepunt Zorg en Welzijn Haaglanden opgericht 

In maart 2010 is het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn formeel van 

start gegaan. Doelstelling is de instroom in de sectoren Zorg & Welzijn te 

vergroten, de doorstroom te bevorderen en de uitstroom te beperken. 

Door een partnership aan te gaan op regionaal niveau wordt expertise 

gebundeld. Op diverse onderwerpen en evenementen is er 

samengewerkt, bijvoorbeeld tijdens de Banenbeurs in oktober jl. Op 

deze manier zijn de eerste stappen gezet om de doelstelling te 

realiseren. Eind 2010 is als aanvulling op de uitvoerende werkgroep een 

platform bestaande uit werkgevers in de zorg en welzijnssector 

opgericht, met als voorzitter Florence. Het RPA heeft actief 

deelgenomen aan de voorbereidingen en op die manier bijgedragen aan 

de oprichting van het Brancheservicepunt. Het RPA nam in 2010 zitting 

in zowel de werkgroep als in het platform. 

 

Verkenning van meer samenwerkingsmogelijkheden 

Op het gebied van de WSW, Loonwaarde en ICT-systemen zijn het 

afgelopen jaar, door het RPA Stafbureau, bijeenkomsten georganiseerd. 

Per gemeente is de stand van zaken geïnventariseerd en bekeken wat in 

de toekomst samenwerkingsmogelijkheden kunnen zijn. In 2011 wordt 

in ieder geval verder gekeken naar loonwaardebepaling, mede met het 

oog op de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’. 

 

 

 

Eind 2010 is door de hoofden Sociale Zaken een aantal nieuwe 

onderwerpen benoemd die in 2011 worden verkend en opgepakt, 

waaronder Afstemming dienstverleningsconcepten in de regio, de 

nieuwe regeling  Werken naar Vermogen en Schuldhulpverlening. 
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Convenant ‘vraaggericht Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid’  

De Provincie Zuid-Holland stelt budget beschikbaar voor projecten die 

werken en leren combineren, de samenwerking tussen het bedrijfsleven 

bevorderen en de doorstroming binnen het onderwijs en de 

beroepskolom stimuleren. Richtinggevend zijn de vier economische 

clusters: Greenports, Life & Health Sciences, Water-en Deltatechnologie 

en Transport en Logistiek. Voor uitvoering is een convenant opgesteld 

door de Provincie met o.a. RPA Haaglanden. Het RPA Stafbureau 

begeleidde en volgde in 2010 negen projecten in dit kader en heeft voor 

2011 nieuwe projecten geworven en aanvragen begeleid. In mei is een 

netwerkbijeenkomst georganiseerd. 

 

Greenport4Students: sla telen op water

 
Marnix, Tom en Remy: 'Sla telen op water is de toekomst' 

 

Marnix, Tom en Remy zijn drie van de ongeveer tachtig HBO-

studenten die in 2010 aan een innovatief bedrijfsproject hebben 

gewerkt in het kader van Greenport4Students. De studenten 

Werktuigbouwkunde hebben in opdracht van het bedrijf Cultivation 

Systems een nieuw teeltsysteem voor de markt mede-ontwikkeld. 

Sla wordt niet meer in een pot gezet, maar in een drijvende tray op 

het water. Deze tray en bijpassende beschotting voor de vijver zijn 

een product van Marnix, Tom en Remy. Dit project is een van de 

bijna 30 projecten die in 2010 dankzij Greenport4Students is 

gerealiseerd. Marnix, Tom en Remy staan achter het concept van 

Greenport4Students: ‘het is een realistische voorbereiding op de 

beroepspraktijk’.  Binnenkort studeren ze af en verwachten goed aan 

de slag te kunnen in de offshore, installatietechniek of 

petrochemische industrie: ‘de economie trekt weer aan en de 

vervangingsvraag voor pensionerende babyboomers levert banen 

op. Wij zijn er klaar voor’.  

 
 

Evaluatie Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid van de Provincie Zuid-

Holland 

Research voor Beleid heeft in 2010 in opdracht van de Provincie een 

evaluatie uitgevoerd naar het A&O-beleid.  Uitkomst was dat met een 

relatief beperkte inzet projecten worden gerealiseerd die voldoen aan 

een grote zuinigheid, een hoge efficiency van de bedrijfsvoering en een 

goede kosteneffectiviteit. Tegenover elke euro die de provincie 

investeert, staat een bijdrage van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen 

van € 2,30. 

  

Onderwijs en 

Arbeidsmarkt    
Arbeidsmarkt en onderwijs zijn 

nauw met elkaar verbonden. Het 

onderwijs moet zorgen voor 

voldoende gekwalificeerde en 

competente mensen waar de 

arbeidsmarkt om vraagt. Samen 

met regionale 

arbeidsmarktpartijen werkt het  

RPA mee aan een betere  

aansluiting arbeidsmarkt- 

onderwijs in de regio Haaglanden. 

Dit komt op diverse punten in het 

RPA-programma terug. Specifieke 

activiteiten worden op deze en de 

volgende pagina toegelicht. 

 

Subsidieprojecten in Haaglanden 

De negen projecten in 

Haaglanden ontvingen 

gezamenlijk € 700.800 aan 

subsidie van de Provincie.  Voor 

de projecten 6 t/m 9 in 

onderstaand overzicht was 2010 

het laatste subsidiejaar, de 

overige projecten lopen door tot 

en met 2011. Projectaanvragers 

zijn de Haagse Hogeschool, ROC 

Mondriaan, de Kamer van 

Koophandel, TechnoTalent, de 

RegioRegisseur en 

brancheorganisatie voor 

Transport, EVO. Deze projecten 

werken nauw samen met het 

bedrijfsleven.  

1. GreenportLab 4 students 

2. Loopbaanmotor voor de 

Techniek 

3. Bol op de werkvloer 

Transport/Logistiek 

4. Mechatronica 

5. Regio Regisseur en MKB 

Nederland  

6. SOB Oostland 

7. Technotalent Mentorproject 

8. Kenniscentrum Wetenschap 

en Techniek 

9. Company College Tendering 
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Om deze doelstellingen te bereiken is de werkgroep Jeugdwerkloosheid 

in het leven geroepen, die in 2010 zijn tweede jaar in ging. In deze 

werkgroep zijn de gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, 

Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Zoetermeer, UWV WERKbedrijf 

en het RPA Haaglanden vertegenwoordigd.  

 

De activiteiten in het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid staan niet 

op zichzelf. De regio ontwikkelt de activiteiten in samenhang met het 

bestaande reguliere jongerenbeleid van partijen in de regio en het 

ingezette beleid in kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).  

 

 
Werkgroep Jeugdwerkloosheid 

  

Aanpak Laaggeletterdheid: Doe 

Weer Mee! 

De campagne ‘Doe Weer Mee!’ is 

onderdeel van het convenant 

‘Aanpak laaggeletterdheid 

Haaglanden 2009-2011’. De 

campagne motiveert volwassenen 

die niet kunnen lezen, schrijven of 

rekenen tot het volgen van een 

cursus. Sinds 2008 is het aantal 

deelnemers met gemiddeld 15% per 

jaar gestegen, in 2010 waren dat 

712 deelnemers. Twaalf organisaties 

werken samen bij deze aanpak van 

laaggeletterdheid in  Haaglanden: 

het RPA Haaglanden, de negen 

gemeenten, het ROC Mondriaan en 

het ROC ID college. De negen 

gemeenten financieren de 

campagne gezamenlijk. Het RPA 

Stafbureau draagt bij aan de 

ontwikkeling van de aanpak als ook 

monitoring en aansturing van het 

project in de stuurgroep Doe Weer 

Mee.  

 

Contactcentrum Bedrijfsleven 

Onderwijs 

Het Contactcentrum Bedrijfsleven 

Onderwijs (CBO) brengt onderwijs 

en bedrijfsleven dichter bij elkaar. 

Vertegenwoordigers uit beide 

werelden wisselen in deze 

‘denktank’ hun ideeën, wensen en 

ervaringen uit. Het RPA Stafbureau 

is vertegenwoordigd in het CBO, 

samen met partners vanuit 

onderwijs, Kamer van Koophandel, 

en branchesectoren. Een nieuw 

initiatief uit 2010 is het Marktplein 

O&A. Het Marktplein organiseert 

bijeenkomsten en activiteiten waar 

partijen informatie uitwisselen, 

ideeën opdoen en initiatieven 

ontwikkelen.  een 

Regionaal Actieplan 

Jeugdwerkloosheid  
Op basis van een regionaal Actieplan en convenant stelde het kabinet 

Balkenende IV over de periode 2009-2011 middelen ter beschikking 

voor elk van de 30 arbeidsmarktregio’s in het land. Haaglanden stelt zich 

in haar regionale Actieplan ten doel jeugdwerkloosheid terug te dringen, 

de sluitende aanpak en de regionale samenhang van de activiteiten voor 

jongeren te versterken. 
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De doelgroep  

Het reguliere jongerenbeleid, 

aangevuld met de activiteiten 

die voortkomen uit het actieplan 

Jeugdwerkloosheid, richt zich op 

jongeren in de leeftijd van 15 tot 

27.  Het aantal geregistreerde 

niet werkende werkzoekenden 

in deze leeftijdsgroep is in 2010 

afgenomen (zie figuur onder). 

Het actieplan heeft hieraan 

zeker bijgedragen (zie ook de 

paragraaf over resultaten). 

 

 
 
De doelgroep bereiken 

Wat betekent het actieplan en 

wat werd er concreet in 2010 

voor de Jongeren in Haaglanden 

gedaan? Om dit aan een breed 

publiek kenbaar heeft het RPA 

in samenwerking met de 

regiogemeenten in september 

2010 een nieuwsbrief 

uitgebracht. Hierin werd kort 

een aantal activiteiten 

beschreven die ingezet worden 

om jongeren te ondersteunen 

en inspireren bij het vinden van 

een opleiding of een baan, zoals 

het project Werkmaat in Den 

Haag, het project sportstewards 

in Zoetermeer, de homecoaches 

in Westland en het 

Jongerenloket in Delft. 

 

Daarnaast heeft het RPA 

nieuwsflitsen uitgegeven en is 

bij gemeenten de voortgang 

besproken en beschreven via 

bijvoorbeeld de eigen websites 

of nieuwsberichten.  

 

In de zomer van 2010 is gestart met de organisatie van een banenbeurs 

speciaal voor en door jongeren. Vanaf het begin heeft de organisatie een 

duidelijk doel voor ogen: het met deze beurs ondersteunen en 

inspireren van jongeren bij het kiezen en vinden van een passende 

opleiding of baan. De banenbeurs Jong Vakmanschap zal plaatsvinden 

op vrijdag 8 april 2011 en wordt tegelijkertijd met het lokale event van 

de Week van het Ambacht georganiseerd. Voor de organisatie van de 

dag wordt sinds eind 2010 nauw samengewerkt met de regiogemeenten 

(via de werkgroep), het UWV WERKbedrijf (UWV trainees) en het 

HoofdBedrijfschap Ambachten. 

 

Verantwoorden en de resultaten 

De middelen die aan de regio zijn toegekend zijn in 2010 op zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve wijze verantwoord. Over tertaal 3 van het 

2009 en de eerste twee tertalen van 2010 is door de regio via 

kwantitatieve rapportages gerapporteerd. Het ministerie heeft hiervoor 

een format ontwikkeld dat is ingevuld met informatie afkomstig van de 

regiogemeenten, het UWV WERKbedrijf en Colo. Gezamenlijk hebben 

deze partijen in de genoemde drie tertalen in totaal ruim 14.000 

jongeren in de regio Haaglanden geplaatst. Deze resultaten zijn als volgt 

onderverdeeld: 2830 op een baan, 2256 op een leerwerkbaan en ruim 

9200 op een stage.  

 

Ook zijn de resultaten door de regio op diverse manieren kwalitatief 

gerapporteerd. In opdracht van het ministerie van SZW is door 

Regioplan en Research voor Beleid de ‘Kwalitatieve  scan  actieplannen 

 Jeugdwerkloosheid’ uitgebracht dat een beeld geeft van de resultaten 

van het actieplan jeugdwerkloosheid die lastig in cijfers uit te drukken 

zijn. De regio heeft hiervoor input geleverd tijdens gesprekken met 

onderzoekers van Research voor Beleid in de zomer van 2010.  

 

Daarnaast heeft de regio zowel aan het ministerie SZW als de VNG 

gerapporteerd over goede voorbeelden van activiteiten specifiek 

ontwikkeld voor jongeren uit de regio Haaglanden, zoals:  Project 

Alleenstaande Ouders uit Delft, Werkmaat uit Den Haag, Eigen Kracht 

Conferentie uit Rijswijk en Project Sport Stewards uit Zoetermeer  

 

ESF 

In 2010 is door de gemeente Den Haag, namens de regio, een aanvraag 

ingediend voor ESF Jeugd. Deze aanvraag is door het agentschap 

goedgekeurd. Eind 2010 is vanuit de werkgroep jeugdwerkloosheid een 

eerste aanzet gedaan voor de nieuwe aanvraag ESF Jeugd 2011. 

Regiogemeenten zijn door de ESF contactpersoon van de gemeente Den 

Haag geïnformeerd en geadviseerd op welke wijze en onder welke 

voorwaarden een gezamenlijke nieuwe aanvraag tot stand kan komen 

en worden ingediend. Dit proces wordt in het eerste kwartaal van 2011 

afgerond.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maand 15-27 jaar

december 2009 4.066

januari 2010 4.221

februari 2010 4.486

maart 2010 4.491

april  2010 4.423

mei 2010 4.083

juni 2010 3.749

juli  2010 3.555

augustus 2010 3.427

september 2010 3.556

oktober 2010 3.465

november 2010 3.482

december 2010 3.486
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Voorstel kwetsbare jongeren 

Uit een landelijke quick scan van 

begin 2010 bleek dat vooral 

kwetsbare jongeren extra 

aandacht verdienen. Dat was de 

reden dat de ministeries van 

Jeugd en Gezin en SZW de 

arbeidsmarktregio’s extra inzet 

en middelen ter beschikking 

stelden voor de aanpak van 

kwetsbare jongeren. De 

regiogemeenten hebben 

geïnventariseerd op welke 

manier kwetsbare jongeren in 

de regio haaglanden deze extra 

aandacht kunnen krijgen. 

Gezamenlijk is besloten om een 

training in te zetten voor 

consulenten van de 

regiogemeenten die zich richt 

op verbetering van de 

diagnosticering van deze groep. 

Het doel is deze jongeren op 

deze manier een passend leer-

werkaanbod te doen en ze op 

termijn structureel te laten 

uitstromen naar het onderwijs 

of de arbeidsmarkt. Begin 2011 

wordt dit plan verder uitgewerkt 

en zal de training vorm krijgen 

en worden aangeboden aan een 

grote groep consulenten.  

 

Regionaal coördineren  

De coördinatie van de 

werkgroep Jeugdwerkloosheid 

lag ook in 2010 in handen van 

het RPA Haaglanden. In de 

eerste 10 maanden van het jaar 

is hier een externe medewerker 

voor ingezet. Met ingang van 1 

november 2010 is de 

coördinatie van alle uit het 

actieplan voortkomende 

werkzaamheden in handen van 

het RPA, dat hiervoor nauw 

samenwerkt met de werkgroep 

en in de gemeente Den Haag als 

regiogemeente. 

 

 
 

 

Onderwijs en Sociale Zaken weten elkaar  te vinden!  

Yvonne van Amstel, Programmamanager Sociaal Economische Agenda 

van de gemeente Zoetermeer is al vanaf de eerste bijeenkomst in de 

zomer van 2009 betrokken bij de werkgroep actieplan 

Jeugdwerkloosheid: 

  

Ondanks dat het plan onder 

tijdsdruk tot stand moest komen, 

en het aftasten was naar de rol van 

de verschillende mensen in de 

werkgroep, zijn we van start 

gegaan met een voldragen plan.  

De samenwerking in de werkgroep 

is daarna alleen maar sterker 

geworden. Deze samenwerking is  

gebaseerd op vertrouwen en 

betrokkenheid en waar nodig een 

sense of urgency. Het RPA levert 

daar, door haar coördinerende en 

faciliterende rol, en bijvoorbeeld 

door het onderhouden van de 

contacten met het ministerie van 

SZW, een positieve bijdrage aan. 

De werkgroep Jeugdwerkloosheid 

zou niet hebben bestaan zonder 

het actieplan. Het is een echte plus 

dat onderwijs en Sociale Zaken 

binnen gemeenten elkaar weten te 

vinden en samen om de tafel 

zitten. Het actieplan is ook een echt 

vliegwiel gebleken voor de 

integrale aanpak jongeren en voor 

het leren kennen van verschillende 

partijen binnen en buiten de 

gemeente zoals het SOB, ROC’s, 

Werkgevers Servicepunten en 

werkgevers. 

‘Het mooie aan de werkgroep 

Jeugdwerkloosheid is de 

concreetheid’, geeft Yvonne 

afsluitend aan. De werkgroep wil 

het ook concreet houden en wil 

focussen op resultaat door 

bijvoorbeeld meer activiteiten, 

zoals het sportstewardproject, 
verder uit te rollen over de regio.   


