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1. ALGEMEEN 
 
 
1.1 Inleiding         
 
2008 was wederom een actief jaar voor het RPA. 
Platformvergaderingen inhoudelijk voorbereiden, verzamelen van 
arbeidsmarktinformatie, samenwerken met de Provincie op het 
gebied van bedrijfsleven en onderwijs, netwerken, samenwerken 
in de keten en ondersteunen van meer praktijkgerichte 
activiteiten zoals het experiment; het kwam allemaal voor in 
2008. 
 
In mei kwam voor de laatste keer ‘Haaglanden werkt’ in de 
gebruikelijke vorm uit. Er is inmiddels hard gewerkt aan de 
Regiometer , een interactief instrument, dat iedereen via internet kan  
benaderen om de meest recente cijfers te vinden. Voor 2009 zal  
‘Haaglanden werkt’ dan ook geënt worden op die regiometer. In 2008  
is ook het convenant met de Provincie  ondertekend tijdens een conferentie  
op 12 december. Met dit convenant kunnen we voor de komende drie jaar  
mooie projecten op het vlak van onderwijs en bedrijfsleven laten ontstaan om  
de economie in vier beeldbepalende clusters in de provincie Zuid Holland te  
bevorderen. De SOB vorming  (Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven) kreeg  
een echte boost in Haaglanden, met het SOB Oostland gaan we zelfs over de  
regionale grenzen heen, wie weet ontstaan er in de hele Provincie SOB’s. Landelijk  
komt er steeds meer aandacht voor het belang van regionaal arbeidsmarktbeleid.  
Ook in onze regio is er groeiend enthousiasme voor regionale ketensamenwerking .  
In de 2e helft van 2008 hebben de hoofden Sociale Zaken de koppen bij elkaar  
gestoken en besloten dat ze willen samenwerken in de regio, met name daar waar 
samenwerken meerwaarde oplevert. In 2009 zal hiertoe werkender weg een  
voorstel worden ontwikkeld. Een goed voorbeeld van regionale samenwerking  
is het experiment ‘gebruik van elkaars instrumenten’ dat nu 1,5 jaar loopt.  
Inmiddels zijn er zo’n 44 Haagse instrumenten, die ook door de regio gemeenten  
gebruikt kunnen worden. Voor 2009 staat een verbreding van het experiment op  
de agenda, alle gemeenten kunnen dan gebruik maken van elkaars instrumenten.  
Voor zo’n traject is ondersteuning en coördinatie nodig, dat levert het stafbureau  
van het RPA. 
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1.2 Financiën           
 
De negen gemeenten in de regio Haaglanden zorgen met een structurele financiële bijdrage 
voor de basisfinanciering van het RPA (in 2008 was dat € 230.000).  
De provincie Zuid Holland heeft in 2008 naast de subsidie voor de inzet van het stafbureau 
voor de convenantactiviteiten (€ 115.495) ook een incidentele subsidie (€ 20.322) verstrekt 
voor het onderzoeken van de knelpunten in de clusters ten behoeve van hun nieuwe beleid. 
De productie van het boekje ‘Haaglanden werkt 2008’ werd  financieel ondersteund door de 
Kamer van Koophandel en Stadsgewest Haaglanden (€ 15.000). Het jaarbudget voor het 
RPA was in 2008 € 393.083.  
De uitgaven in 2008 waren € 9.788 hoger dan was begroot. Dit kwam met name door extra 
uitgaven ten behoeve van het Experiment en het nieuwe ‘hoofdenoverleg’ in het kader van 
de regionale ketensamenwerking. Dit tekort is gedekt door het door het Platform in 2008 
genomen besluit om de extra activiteiten t.b.v. het Experiment ten laste te laten komen van 
de reserve post ‘extra activiteiten’. 
 

Inkomsten 2008   Uitgaven 2008  
Gemeenten 230.001  Personeel 316.343 
Provincie 115.495  Huisvesting   15.086 
Provincie incidenteel   20.322  Automatisering 9.833 
Bijdrage derden 15.000  Bureaukosten 21.350 
Rente baten/lasten 12.265  Activiteiten Agenda    31.851 
   Communicatie en PR       7.815 
   Overig 593 
Totaal 393.083  Totaal 402.872 

 
 
1.3 Samenstelling RPA (in 2008)   
 
De samenstelling van het platform: 
 
Onafhankelijk Voorzitter mevrouw J. van Leeuwen 

(Hannie) 
CWI Midden-West 
Nederland 

de heer Th.L.M.C. de 
Bakker (Theo) 

Gemeenten Werkgevers en werknemers(organisaties)  

Den Haag de heer H.P.M. Kool (Henk) VNO-NCW West mevrouw D. Topper 
(Dominique) 

Delft mevrouw S.C.C.M. Bolten 
(Saskia) 

Zorginstellingen Pieter van 
Foreest 

de heer R. de Vries (Rob) 

Leidschendam-Voorburg de heer G.G.J. Rensen 
(Gregor) 

Siemens Nederland N.V. de heer M.J. van Wulfften 
Palthe (Maarten) 

Midden Delfland mevrouw C.J.M. van 
Nimwegen-van Wieringen 
(Tineke) 

Autoschade Herstel Den 
Haag, ZKD 

de heer S.F. Hielkema 
(Pim) 

Pijnacker-Nootdorp de heer L.C.H. Suijker (Leo) MKB Leidschendam-
Voorburg 

de heer M.C.H.J. Zaadhof 
(Michel) 

Rijswijk de heer J. Bolte (Jos) Tuinbouw de heer A.C. Hartman (Adri) 

Wassenaar de heer P. van de Locht 
(Pim) 

Koninklijk Nederlands 
Vervoer 

De heer A.J. Toet (Ad) 

Westland mevrouw M.A.A. de Goeij-
van der Klugt (Marga) 

FNV mevrouw L. Anders 
(Lorette) 

Zoetermeer de heer T.J. Haan (Edo) Onderwijs 
Kamer van Koophandel  (ROC) ID College de heer J.P. Bijlstra (Jim)  

Kamer van Koophandel 
Haaglanden 

de heer P.J.L. den Dulk 
(Pieter) 

(ROC) Mondriaan 
Onderwijsgroep 

mevrouw J. Leenhouts 
(Jos) 

UWV en CWI VO scholen Den Haag de heer H.A.J. van 
Asseldonk (Hein) 

UWV Midden-West 
Nederland 

de heer J.R. van der Leij 
(Johan) 

Haagse Hogeschool mevrouw H.B. Catsburg 
(Leny) 
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De samenstelling van de ambtelijke werkgroep:  
 
Gemeenten Daarnaast nemen zitting 
Den Haag Marga Oudshoorn UWV  Johan van der Leij 

Delft Fred Wosgien CWI  Mirjam Staas  

Leidschendam-Voorburg Remco Herfst Stadsgewest 
Haaglanden  

Geert Scholtens 

Midden Delfland Gerard Kroes VNO-NCW West  Frans van Kreuningen 

Pijnacker Nootdorp Nico Brandts Mondriaan Service 
Centrum 

Tim Blom 

Rijswijk Marja van der Kaaij ID College   Marjan van Schie 

Wassenaar Merel van Dooren Kamer van Koophandel Frits de Jongh 

Westland Paul de Groot MKB Zuid-Holland Adnan Ibrahimovic 

Zoetermeer Ad Huntelaar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit: 
 
Voorzitter  mw. Hannie van Leeuwen 

Lid gemeente Den Haag  dhr. Hans Wokke 

Lid gemeente Delft    dhr. Theo den Hertog 

 
 
Het stafbureau RPA: 
 
Maria Croonen (directeur)    Björn Larsen 

Judith Dayala   Coby Pilgram 

Hedwig Miessen   Ellen Eijkenaar 
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1.4 Platformvergaderingen 2008  
 
In 2008 kwam het platform vier maal voltallig bijeen en in december was er een 
kerngroepvergadering (Gemeenten en UWV Werkbedrijf).  
Hieronder een impressie van een aantal van de onderwerpen die in de vergaderingen aan de 
orde zijn geweest.  
 

                          
         
Platformvergadering 12 maart 
 

• Grote tekorten zorgsector verwacht, regionale samen werking nodig 
Tijdens deze vergadering stond de personeelsproblematiek in de zorgsector centraal.  
Han Middelplaats, hoofd afdeling Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsmarktbeleid en afdeling 
Beroep & Opleiding van het ministerie van VWS, schetste de verwachte landelijke 
ontwikkeling van de personeelsproblematiek in de zorg tot 2020 en gaf een toelichting op het 
Actieplan ‘Werken aan Zorg’ van het kabinet. Rick ter Stege, directeur ZW Haaglanden, 
spitste de problematiek in de zorg toe op de regio Haaglanden en gaf aanknopingspunten 
voor het aanpakken van de problematiek, waarbij (regionale) samenwerking, een 
gezamenlijke aanpak en werkgeversbetrokkenheid sleutelwoorden zijn. Dit heeft geleid tot 
een inventarisatie onder gemeenten en andere partijen in de regio van de projecten en 
activiteiten voor de zorgsector, om die (nog) beter op elkaar af te stemmen. 
 

• Positief advies projecten arbeidsmarkt-onderwijs  
De Platformleden hebben een positief advies gegeven over de projectaanvragen uit de regio 
voor de 2e subsidietranche 2008 in het kader van het Convenant met de Provincie Zuid-
Holland, met als hoofddoel verbetering van de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs in vier in 
Zuid-Holland beeldbepalende economische clusters (zie verder pagina 16). 
 

• BVG en Werkgeversservicepunt in Delft 
Aansluitend op de vergadering gaf Theo den Hertog, sectorhoofd Werk Inkomen en Zorg 
gemeente Delft, de Platformleden een rondleiding in en uitleg over het nieuwe Bedrijfs 
Verzamel Gebouw in Delft, inclusief het Delftse Werkgeversservicepunt. 
 
Platformvergadering 14 mei 
 

• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Thema van de Platformvergadering op 14 mei, waarvoor ook de wethouders onderwijs van 
de negen gemeenten in Haaglanden werden uitgenodigd, was aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt. 
 

• Wethouders onderwijs maken gezamenlijk voorstel 
Truus van Noort, beleidsmedewerker onderwijs Den Haag, en Klaske Hermans, coördinator 
RMC Haaglanden, hielden een inleiding over de ontwikkelingen in relatie tot voortijdig 
schoolverlaten in Haaglanden en de Effectrapportage RMC Haaglanden 2006/2007. Zij 
schetsten de werkwijze, verbeteringen en knelpunten in de aanpak van voortijdig 
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schoolverlaten in de regio en gaven een aantal aanbevelingen voor verdere verbetering en 
versterking van de regionale samenwerking op dit thema. Tijdens de vergadering is ook 
discussie gevoerd over de mogelijkheid en wenselijkheid van regionale uitbreiding van het 
huidige digitale stageloket Haaglanden tot een regionaal stageplatform. 
Als uitkomst van de vergadering hebben de wethouders onderwijs van Den Haag, Delft en 
Zoetermeer in gezamenlijk overleg een voorstel gemaakt voor de (regionale) aanpak van de 
verdere verbetering van voortijdig schoolverlaten, de mogelijkheden van regionale 
afstemming tussen stageloketten en de verbinding tussen de portefeuilles onderwijs en 
jeugdzorg.  
 

• Verlenging ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’  
Op basis van de evaluatie van de eerste fase van het RPA Experiment ‘Gebruik maken van 
elkaars instrumenten’ gingen de platformleden unaniem akkoord met een verlenging voor 
een jaar van dit experiment, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor gemeenten om 
gebruik te maken van elkaars re-integratie instrumenten (zie verder pagina 15). 
 

• Voortzetting ‘Doe weer mee!’ 
Op basis van een voorstel van een aantal wethouders ging het Platform akkoord met de 
voortzetting in de regio van de succesvolle aanpak Functioneel Analfabetisme en de 
Wervingscampagne ‘Doe weer mee!’ (zie verder pagina 17). 
 
Platformvergadering 10 juli  
 

• Arbeidsmarktinformatie 
Het hoofdthema van deze vergadering, waarvoor ook de wethouders Economische Zaken 
van de negen gemeenten in Haaglanden werden uitgenodigd, was Arbeidsmarktinformatie.  
 

• Haaglanden Werkt, Barometer Laaggekwalificeerd Werk  en de Regiometer 
Tijdens de vergadering werd de inhoud van de jaarlijkse RPA publicatie ‘Haaglanden Werkt 
2008, Cijfers en trends van de arbeidsmarkt’ gepresenteerd door Douwe Grijpstra van 
Research voor Beleid. Jan Fleer van COLO bood de eerste exemplaren aan van de 
‘Barometer Laaggekwalificeerd Werk Haaglanden’, die COLO en het RPA samen hebben 
gepubliceerd. Tenslotte gaven Ronald de Kuyper en Michel den Os van het Tympaan 
Instituut een presentatie van de Regiometer, een website met informatie over onderwijs, 
arbeidsmarkt en de aansluiting daartussen, ontwikkeld is samenwerking met diverse partijen, 
waaronder het RPA (zie verder pagina’s 9 en 10). 
 

• Samengaan van CWI en UWV 
Een ander belangrijk onderwerp op de agenda was de ontwikkeling van CWI en UWV tot één 
organisatie, Theo de Bakker (toen districtsmanager CWI Midden-West Nederland, tevens 
platformlid) schetste de voortgang en de beoogde uitkomsten van deze reorganisatie. 
 
Platformvergadering 15 oktober 
 

• Rondje Wethouders 
In de maanden augustus/september hebben Hannie van Leeuwen (voorzitter) en Maria 
Croonen (directeur) van het Platform gesprekken gevoerd met alle wethouders SZW in 
Haaglanden over hun visie op de toekomst van het RPA. Tijdens de vergadering op 15 
oktober zijn de uitkomsten van deze gespreksronde uitgebreid besproken en zijn daar waar 
mogelijk conclusie’s en actiepunten aan verbonden. 
 

• Leren & Werken 
Een ander thema op de agenda was ‘Leren & Werken’. In dit kader werd een presentatie 
gegeven over de voortgang en resultaten van het Leren & Werken project regio Den Haag, 
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door Sylvia Liem (projectleider) en over de opstart en beoogde resultaten van het Leren & 
Werken project regio Zoetermeer, door Wim Koster (projectleider). 
 

• Werkgeversservicepunt Den Haag 
In de reeks van lokale voorbeelden van werkgeversbenadering en dienstverlening aan 
werkgevers gaf Rob de Rooij, manager Werkgeversservicepunt Den Haag, een presentatie 
over de organisatie en werkwijze in Den Haag. 
 

• Samenwerking met Provincie 
Tenslotte kwam de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland met betrekking tot 
verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt aan de orde en de voortgang van de 
onderhandelingen over het nieuw af te sluiten convenant tussen de Provincie en de drie 
RPA’s in Zuid-Holland (zie verder pagina 13). 
 
Kerngroepvergadering 4 december 
 

• Kerngroep akkoord met verdere uitwerking regionale ketensamenwerking 
Belangrijkste onderwerp tijdens deze vergadering was de regionale ketensamenwerking rond 
werkloosheid, uitkering en re-integratie (gemeenten – UWV Werkbedrijf). De hoofden sociale 
dienst van de negen Haaglanden gemeenten willen regionaal met elkaar en het UWV 
Werkbedrijf samenwerken en daarbij aansluiting zoeken bij het RPA. Daarmee kunnen zij 
gebruik maken van de samenstelling, het bestuurlijk niveau en het netwerk van het RPA. 
Anderzijds kunnen in het RPA genomen besluiten tot nog betere resultaten leiden, doordat 
de uitvoering en daarmee de slagkracht dichterbij komt. Uiteindelijk wordt zowel de 
bestuurlijke besluitvorming als de operationele uitvoering versterkt. De Kerngroep is ermee 
akkoord gegaan dat deze nieuwe inhoudelijke en organisatorische aanpak m.b.t. regionale 
ketensamenwerking in de eerste helft van 2009 nader wordt verkent en uitgewerkt (zie 
verder pagina 12). 
 

• Alle buitensteedse ID-ers behouden dienstverband in  2009 
Een ander agendapunt was de problematiek rond buitensteedse ID-ers. Er zijn afspraken 
gemaakt over de aanpak en werkgelegenheid voor deze groep in 2009, wat ertoe heeft 
geleid dat alle Buitensteedse ID-ers waarvoor nog geen duidelijkheid was de garantie 
hebben gekregen voor behoud van een dienstverband, in ieder geval tot 2010, ofwel bij 
eigen werkgever ofwel via de Haagse detacheringspool (zie verder pagina 20).   
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2. ARBEIDSMARKTINFORMATIE EN PUBLICATIES    
  

 
2.1 Haaglanden Werkt 2008   
 
In mei verscheen Haaglanden Werkt 2008, cijfers en trends van de arbeidsmarkt. Deze 
zevende editie van de jaarlijkse publicatie van het RPA Haaglanden schetst de (op dat 
moment) meest recente ontwikkelingen, trends en knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. 
In het slothoofdstuk wordt de spanning op de regionale arbeidsmarkt nader belicht en wordt 
een beeld geschetst van de arbeidsmarktsituatie in een aantal sectoren. Nieuw in 2008 is 
een volledig hoofdstuk over het (beroeps)onderwijs in de regio. 
Haaglanden Werkt 2008 is tot stand gekomen in samenwerking met voormalig CWI, de 
Kamer van Koophandel Den Haag en Stadsgewest Haaglanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Brochure RPA / Nieuwsflitsen 
 
In 2008 is een nieuwe RPA brochure uitgebracht. Deze is volledig te downloaden van onze 
website www.rpa-haaglanden.nl. Het is ook mogelijk een gedrukt exemplaar aan te vragen 
via het secretariaat 070-3125468 of info@rpa-haaglanden.nl. Naast de brochure heeft het 
RPA in 2008 vier digitale nieuwsflitsen gepubliceerd.       
 
 
2.3 Regiometer online!    
 
In december ging de Regiometer online (www.regiometer.nl). De Regiometer is een website 
met de meest actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie in Zuid-Holland. De site biedt op 
unieke wijze, overzichtelijk en interactief, informatie voor iedereen die zich bezighoudt met 
cijfers en trends op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en de aansluiting daartussen.  
 
Met de Regiometer kunnen trends, prognoses en 
toekomstscenario’s worden gegenereerd. Tevens is het 
mogelijk te benchmarken door informatie over 
verschillende gemeenten of regio’s te vergelijken.  
 
De informatie in de Regiometer bestrijkt de gehele provincie Zuid-Holland en de drie RPA 
gebieden daarbinnen (Haaglanden, Rijn-Gouwe en Rijnmond). Gebruikers kunnen daarnaast 
de informatie ordenen naar zelf gekozen gebiedsindelingen (bijvoorbeeld één of enkele 
gemeenten). De Regiometer is een groeimodel. In de loop van 2009 wordt het instrument 
verder ontwikkeld en verfijnd, mede op basis van ervaringen en behoeften van gebruikers. 
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Het idee voor de Regiometer is geboren in de regio Haaglanden en tot ontwikkeling 
gekomen op initiatief van OTC Haaglanden, RPA Haaglanden, KvK Den Haag en 
Stadsgewest Haaglanden. De Regiometer wordt mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland (vooralsnog tot oktober 2010). De Regiometer 
is technisch ontwikkeld en gebouwd door het Tympaan Instituut. Voor de inhoudelijke 
ontwikkeling zijn naast de partijen uit de initiatiefgroep ook RPA Rijn Gouwe, RPA Rijnmond 
en KMR (Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam) aangeschoven. 
 
      
2.4 Barometer laaggekwalificeerd werk Haaglanden  
 
In juli werd een speciale uitgave van de COLO-
barometer gepubliceerd: de Barometer 
laaggekwalificeerd werk Haaglanden, een 
product van de samenwerking tussen COLO 
(de samenwerkende kenniscentra) en het RPA 
Haaglanden. In deze regionale barometer 
worden de trends en ontwikkelingen in de 
stage- en leerbanenmarkt voor niveau 1 en 2  
in de regio Haaglanden weergegeven. Tevens 
wordt de arbeidsmarkt voor 
laaggekwalificeerden in Haaglanden geschetst. 
Op basis van de barometer zijn ook posters 
gedrukt voor de regio met een overzicht van de 
Top 10 van kansrijke beroepen op niveau 1 en 2 in Haaglanden. 
Tijdens de Platformvergadering van 10 juli reikte Jan Fleer, COLO regiocoördinator 
arbeidsmarktvraagstukken Midden-West Nederland, de eerste exemplaren van de 
Barometer en bijbehorende posters uit aan Henk Kool, wethouder Sociale Zaken, Economie 
en Werkgelegenheid gemeente Den Haag, en aan Maria Croonen, directeur RPA 
Haaglanden. 
 
 
2.5 Arbeidsmarkt rapportages / overzichten  

 
Knelpunten in de Clusters 
 

In opdracht van en in samenwerking met het RPA Haaglanden heeft Research voor Beleid in 
juni 2008 het rapport ‘Knelpunten in de Clusters’ gepubliceerd, in het kader van de 
samenwerking Arbeidsmarkt-Onderwijsbeleid met de Provincie Zuid-Holland. In dit rapport 
wordt een beeld gegeven van de trends, ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van 
onderwijs en arbeidsmarkt in de vier economische clusters die de Provincie als speerpunt 
voor hun beleid heeft gekozen: Greenports, Transport & Logistiek, Life & Health Sciences en 
Water- & Deltatechnologie. Naast een algemene schets van deze clusters wordt in het 
rapport ingezoomd op de arbeidsmarktontwikkelingen en werkgelegenheid in de clusters in 
de regio Haaglanden. 

 
Overzicht sectorinformatie arbeidsmarktrapportages 2008 
 

In het kader van de regionale sectoraanpak van het RPA Haaglanden heeft het RPA de 
werkgelegenheidsontwikkelingen in de verschillende sectoren nader geanalyseerd, op basis 
van een aantal recent verschenen arbeidsmarktrapporten. Het betreft zowel landelijke, 
provinciale als regionale rapporten, waaronder de CWI Arbeidsmarktprognose 2008-2013, 
de RWI Arbeidsmarktanalyse 2008 en de ERBO enquête 2007 van de Kamer van 
Koophandel. De belangrijkste conclusies uit deze rapporten over de (verwachte) 
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werkgelegenheid in de verschillende sectoren heeft het RPA per rapport samengevat in het 
Overzicht sectorinformatie arbeidsmarktrapportages 2008. 

 
Kwartaaloverzicht vacatures laaggekwalificeerd werk 
 

Ten behoeve van de regionale sectoraanpak laaggekwalificeerd werk van het RPA 
Haaglanden maakt het RPA Haaglanden kwartaaloverzichten van vacatures voor 
elementaire en lagere beroepen in de regio. Deze overzichten zijn gebaseerd op de 
vacaturemeldingen bij het CWI in de betreffende periode. De overzichten laten zien in welke 
sectoren de laaggekwalificeerde vacatures zich bevinden, voor welke concrete beroepen er 
veel vacatures zijn gemeld en waar kansen liggen om werkzoekenden te plaatsen. 

 
Presentaties arbeidsmarktinformatie  
 

Het RPA heeft op verzoek een aantal presentatie gegeven over arbeidsmarktinformatie, 
mede op basis van de publicatie ‘Haaglanden Werkt 2008’. Deze presentaties vonden plaats 
tijdens de volgende bijeenkomsten: 
 

- Themabijeenkomst arbeidsmarkt-onderwijs van de Provincie Zuid-Holland, ten 
 behoeve van leden van de Statencommissies Mobiliteit, Kennis en Economie en 
 Samenleving, waarbij de RPA’s als discussiepartner waren uitgenodigd (maart 
 2008) 
- Expertmeeting ‘Op weg naar de participatietop’, een bijeenkomst ter voorbereiding 
 op de Participatietop najaar 2008 van de gemeente Leidschendam-Voorburg (juni 
 2008) 
- Vergadering van het SOB Delft  (juni 2008) 
- Vergadering Regiobestuur Kamer van Koophandel Delft (september 2008) 

 
 
2.6 Subsidieoverzicht voor werkgevers      
   
In 2008 is een subsidieoverzicht opgesteld voor werkgevers. Dit geeft inzicht in de 
subsidiemogelijkheden voor werkgevers bij het in dienst nemen van jongeren, mensen met 
een uitkering of het in dienst houden van oudere werknemers. De mogelijkheden om 
subsidie aan te vragen komen uit diverse hoeken, vanuit SZW, UWV, opleidings- en 
ontwikkelingsfondsen, etc. In het overzicht zijn de regelingen gebundeld, zodat een goed 
beeld ontstaat van de te benutten kansen. Het document is blijvend in ontwikkeling en niet 
uitputtend. Voor meer informatie: info@rpa-haaglanden.nl. 
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3. ONTWIKKELINGEN IN 2008  
 
 
3.1 Regionale ketensamenwerking in Haaglanden van s tart  
 
In 2008 stond de regionalisering van de ketensamenwerking op de agenda. Na een aantal 
gesprekken met de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft hebben in 2008 drie 
bijeenkomsten met de hoofden van de sociale diensten plaatsgevonden. De ambitie is 
uitgesproken om meer regionaal samen te gaan werken als het gaat om arbeidsmarktbeleid 
en het samenwerken in de Keten (UWV, CWI en Gemeente).  
Voor het uitwerken van de thema’s op strategisch niveau is een regionaal hoofdenplatform 
ingesteld. De hoofden sociale dienst en het RPA Haaglanden kwamen in 2008 drie keer 
bijeen om deze samenwerking vorm te geven en zo direct in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen. Doelstelling van het hoofdenoverleg is om de ketensamenwerking in de regio 
Haaglanden te bevorderen door: 
• de strategische thema’s en samenwerkingsprojecten met elkaar te bespreken; 
• vanuit die samenwerking en afspraken in “eigen huis” de managementsturing volgens die 
 koers te bevorderen en te borgen; 
• en waar nodig voorzien van bestuurlijke afwegingen en besluiten in eigen huis en op 
 RPA-niveau.   
 
Daarnaast zijn in 2008 al een aantal acties benoemd. Naar verwachting zullen de acties in 
2009, onder toezicht van het hoofdenplatform, verder worden uitgewerkt. Het gaat om de 
volgende projecten / activiteiten: 
 
a. Uitbreiding van het gebruik maken van elkaars instrumenten 
b. Instellen Branche Service Teams, te beginnen bij de zorg 
c. Afspraken maken over problematiek rondom verhuizingen van WWB-cliënten 
d. Kennisuitwisseling; elkaar informeren over relevante ontwikkelingen 
e. Uitwisselen van kandidaten bij het invullen van contract compliance 
  
   
3.2 Gebruik maken van elkaars kandidaten bij het in vullen van contract 
compliance  
 
De meeste gemeenten in de regio Haaglanden werken met een bepaalde vorm van contract 
compliance. Een probleem waar meerdere gemeenten bij de uitvoering tegenaan lopen is 
het invullen van plaatsen. Vooral kleinere gemeenten willen graag contract compliance / 
social return toepassen, maar kunnen zelf soms onvoldoende kandidaten leveren. De 
arbeidsmarkt is regionaal en het gebruik maken van elkaars faciliteiten en in dit geval 
kandidaten draagt bij aan efficiency. De gemeenten kunnen projecten / aanbestedingen 
(aan)vullen met regionale kandidaten. Deze aanpak is ook voor werkgevers aantrekkelijk, zij 
worden aan personeel geholpen. Een deel van de begeleiding wordt verzorgd door de 
gemeente of de trajectaanbieder en wordt de werkgever dus op deze manier uit handen 
genomen.  
 
Eind 2008 zijn de volgende afspraken gemaakt: 
• Indien er onvoldoende kandidaten uit de eigen gemeente beschikbaar zijn wordt de
 vraag bekend gemaakt aan de regiogemeenten. Er wordt rekening gehouden met de 
 voorwaarden zoals opgenomen in de contracten.  
• Ook mogelijk: als een gemeente doorlopend behoefte heeft aan bepaald soort 
 personeel dan kan dit ook worden gecommuniceerd richting regiogemeenten. In 
 Den Haag is dit bijvoorbeeld het geval voor herbestrating en  
 rioleringswerkzaamheden.  
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3.3 Inventarisaties onder regiogemeenten  
 
In 2008 zijn door het RPA diverse inventarisaties uitgevoerd onder de Haaglanden 
gemeenten om overzicht te scheppen in wat gemeenten doen, of om inzicht te krijgen in hoe 
de gemeenten nieuwe wetgeving of bepaalde problematiek ervaren.  
 

Activiteiten rondom zorg en welzijn 
 

Onderzocht is waar de gemeenten mee bezig zijn, aan welke projecten nemen ze deel en 
welke contacten zijn er met ZW-Haaglanden, zorginstellingen en onderwijs. Conclusie: 
actieve deelname aan projecten en veel samenwerking met grote(re) zorgaanbieders en 
onderwijs.  
 

Nieuwe wetgeving WSW 
 

Hoe kijken gemeenten aan tegen de nieuwe wetgeving WSW (ontschotting) en hoe is de 
relatie met de Sw-bedrijven. Conclusies: gemeenten maken naar eigen inzicht gebruik van 
de mogelijkheden tot ontschotting. Sw-bedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot 
mensontwikkelbedrijven. Er wordt weinig problematiek ervaren n.a.v. de nieuwe wetgeving. 
Als aandachtspunt wordt genoemd: het belang van het aanleveren van actuele gegevens 
door de Sw-bedrijven i.v.m. taakstelling van de gemeenten.  

 
Werkgeversbenadering 
 

Hoe ziet de werkgeversbenadering er per gemeente uit, welke knelpunten worden ervaren, 
welke instrumenten worden werkgevers aangeboden. Conclusie: Uit de inventarisatie komt 
duidelijk naar voren dat sommige partners op het vlak van (gecoördineerde) 
werkgeversbenadering ver gevorderd zijn terwijl anderen zich erop voorbereiden.  
 

 

3.4 Nieuw Convenant Arbeidsmarkt- en Onderwijsbelei d met  Provincie  
 
In 2008 hebben onderhandelingen plaats gevonden met de provincie Zuid-Holland over de 
voortzetting van de samenwerking op het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
Dit heeft ertoe geleid dat de Provincie Zuid-Holland, de drie Regionale Platforms 
Arbeidsmarktbeleid in de provincie, waaronder Haaglanden, en de Kennisalliantie Zuid-Holland 
voor de periode tot en met 2011 het Convenant ‘Werkgeversgericht Arbeidsmarkt- en 
Onderwijsbeleid’ hebben afgesloten.  
 
De officiële ondertekening vond plaats op 12 december tijdens de netwerkbijeenkomst 
‘Werkgevers & Onderwijs op zoek naar oplossingen die werken!’, die de Provincie Zuid-
Holland organiseerde i.s.m. de RPA’s en de Kennisalliantie. Ruim 140 vertegenwoordigers 
uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid waren er getuige van dat gedeputeerde Manita Koop, 
de voorzitters van de RPA’s en een bestuursafgevaardigde van de Kennisalliantie hun 
handtekening zetten onder het Convenant. Voorzitter Hannie van Leeuwen tekende namens 
het RPA Haaglanden. 
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De samenwerking tussen de Provincie, de RPA’s en de Kennisalliantie is gericht op het 
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de periode 2008-2011 
is het arbeidsmarkt-onderwijsbeleid van de Provincie gebaseerd op de algemene doelstelling 
de Zuid-Hollandse economie te versterken, door gericht te investeren in vier beeldbepalende 
economische clusters, te weten: Life & Health Sciences, Water & Deltacluster, Transport & 
Logistiek en Greenports. Centraal staat daarbij het verminderen van de door ondernemers 
ondervonden knelpunten op de arbeidsmarkt en de daarvoor noodzakelijke verbetering van 
de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. De Provincie legt daarbij 
nadruk op de zogenaamde ‘3 D's’: Doorstroming (doorlopende leerlijnen in MBO en HBO en 
scholingstrajecten op het werk); Duale trajecten (combinaties van leren en werken);  Delen 
van kennis (stimuleren van informatie-uitwisseling tussen beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven).  
 
Voor het realiseren van projecten in het kader van het convenant stelt de Provincie jaarlijks 
budget beschikbaar. Het RPA beoordeelt de aanvraag en inhoud van de projecten en geeft 
over ieder aangevraagd project een advies aan de Provincie, dit advies weegt zwaar mee in 
de beoordeling van de aanvraag door de Provincie. In het kader van het convenant heeft het 
RPA ook tot taak het acquireren en initiëren van projecten, het monitoren en evalueren van 
de voortgang en het informeren en adviseren van de Provincie en de projectaanvragers.  
 

 

 



                                                                                                                                       RAPPORTAGE 2008 RPA HAAGLANDEN  

 

 

15/21 
 

4. VOORTGANG / UITBREIDING BESTAANDE ACTIVITEITEN E N 
INITIATIEVEN 

 
 
4.1 Verlenging RPA Experiment ‘Gebruik maken van el kaars instrumenten’ 
 
Op 14 mei 2008 heeft het platform besloten tot een verlenging van het Experiment ‘Gebruik 
maken van elkaars instrumenten’ voor een jaar (tot juni 2009). De doelgroep is verbreed van 
alleen jongeren naar alle leeftijdscategorieën (fase 2). Als gevolg hiervan zijn het afgelopen 
jaar naast de 11 jongereninstrumenten ook de voorschakelende trajecten van de gemeente 
Den Haag mee gaan doen aan het experiment. Tevens is er een start gemaakt met de 
voorbereiding van het openstellen van projecten van andere gemeenten en UWV voor de 
hele regio. In de beperkte setting (11 Haagse jongeren instrumenten beschikbaar voor de 
regio gemeenten) van de eerste fase van het Experiment zijn er 20 regionale deelnemers 
aangemeld.  
 
Het RPA Experiment ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’ is gestart op 1 juni 2007 en 
loopt dus inmiddels ruim anderhalf jaar. De doelstelling is werklozen in de regio een breed en 
divers aanbod te kunnen doen, zodat meer maatwerk kan worden geleverd. Uiteindelijk wil 
men komen tot structurele regionale samenwerking door het over en weer gebruik maken 
van elkaars instrumenten en trajecten. In de praktijk rijzen diverse juridische, financiële en 
uitvoeringsknelpunten die het afgelopen jaar stevig zijn aangepakt door het RPA en de 
gemeenten in Haaglanden. Het project heeft de titel Experiment gekregen omdat het, naast 
het verbreden van het aanbod richting werklozen een tweede belangrijk uitgangspunt heeft, 
namelijk experimenterenderwijs knelpunten te inventariseren en te komen tot pragmatische 
oplossingen.  
 
Start Fase 2 RPA Experiment: Ruim 85 deelnemers aanwezig op netwerkbijeenkomst  
Op 29 oktober 2008 is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de aftrap van Fase 2 van 
het RPA experiment. Er was een grote opkomst bij de trainingslocatie Willemdreespark. 
Maar liefst 85 klantmanagers, casemanagers en andere betrokkenen bezochten de 
bijeenkomst. Vertegenwoordigers van 44 Haagse instrumenten (voor jong en oud) hebben 
zich gepresenteerd. Binnen een informele setting van een netwerkcarrousel hebben de 
bezoekers kennisgemaakt met de activerings- en diagnose instrumenten, praktijktrainingen 
en de werkgelegenheidsprojecten die de gemeente Den Haag openstelt voor de regio. 
Daarnaast zijn de nieuwe instrumentengids en het nieuwe samenwerkingsproces plenair 
gepresenteerd.  
 

                
 
Het doel van de bijeenkomst was om klantmanagers van de gemeenten Delft, Zoetermeer, 
Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Midden 
Delfland en de RMC-casemanagers van de drie SMC’s (Stedelijk Meld- en Coördinatiepunt 
Voortijdig Schoolverlaten) in de regio Haaglanden in contact te brengen met de 
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bemiddelaars, coördinatoren en leermeesters achter de instrumenten. Dit ter ondersteuning 
bij het doorverwijzen van de kandidaten binnen hun caseload naar de juiste plek richting 
arbeidsmarkt.  
 
 
4.2 Samenwerking Provincie & Actieprogramma Onderwi js-Arbeidsmarkt  
 
Het nieuwe convenant met de Provincie Zuid-Holland is afgesloten aan het eind van 2008 
(zie ook pagina 13), dat wil niet zeggen dat de samenwerking tussen het RPA Haaglanden  
en de Provincie ten behoeve van verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt de rest 
van het jaar heeft stilgelegen. Tijdens de overgangsperiode, 1e en 2e subsidietranche 2008 in 
het kader van de ASV (Algemene Subsidie Verordening PZH), was de samenwerking van 
het RPA met de Provincie echter grotendeels nog gebaseerd op het ‘oude’ Convenant, 
d.w.z. dat projectaanvragen in het kader van de ASV beoordeeld werden op de doelen en 
instrumenten die daarin waren vastgelegd: terugdringen jeugdwerkloosheid en voortijdig 
schoolverlaten. Wel was het streven om ook in de overgangsperiode projecten waar mogelijk 
te richten op de clusteraanpak en het daaronder liggende arbeidsmarkt-onderwijsbeleid van 
de Provincie.  
 

In 2008 heeft de samenwerking met de Provincie geleid tot de 15 projecten in onderstaand 
overzicht, die samen het Regionaal Actieprogramma Onderwijs-Arbeidsmarkt Haaglanden 
2008 vormden.  
 
Project Doelstelling 
1e tranche 2008  
1. Prowerk/Van Stage Praktijkonderwijs 
          naar werk  

Verbetering van aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt praktijkschoolleerlingen  

2. JAZO Den Haag e.o. 

3. JAZO Delft, Westland, Oostland (DWO) 

Bevorderen van instroom van jongeren in 
opleiding, stage en werk in de (ouderen)zorg 

4. Opsporing uit beeld geraakte jongeren                           
Westland 

5. Opsporing uit beeld geraakte jongeren 
Pijnacker-Nootdorp 

6. Midden-Delflandse jongeren in beeld 

7. Opsporing uit beeld geraakte jongeren 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, 
Wassenaar 

 
 
Bestrijden van voortijdige schooluitval en 
vergroten arbeidsmarktkansen jongeren 

8. Warme overdracht, Mondriaan 
Onderwijsgroep 

Structurele procesverbeteringen Mondriaan 
met ketenpartners ter voorkoming van uit 
beeld raken jongeren 

9. ‘Partners in Business’, Samenwerkings- 
verband Onderwijs-Bedrijfsleven 2007-
2010 

Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs - bedrijfsleven 

10. Talenten vinden, binden en benutten, 
SOB Westland 

Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs - bedrijfsleven 

11. TechnoTalent Mentorproject Stimuleren van de doorstroom in de 
beroepskolom en uitstroom naar arbeidsmarkt 
techniek/technologie 

12. Participatie TU Delft in de 
RegioRegisseur Haaglanden 

Aansluiting van het WO in de regio bij het 
aanbod van de Regioregisseur 

13. SOB Oostland Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs – bedrijfsleven 
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14. Samenwerking RegioRegisseur en 
Greenport Westland 

Duurzame samenwerking realiseren tussen 
bedrijven Greenport Westland en de Haagse 
Hogeschool/RegioRegisseur 

15. Kenniscentrum Wetenschap &       
Techniek West 

Professionaliseren van leerkrachten, 
docenten en studenten van scholen in Zuid-
Holland, op gebied van wetenschap en 
techniek. Daarmee zorgen voor structurele 
toestroom van voldoende en 
(hoog)gekwalificeerd personeel t.b.v.  
techniek, technologie en wetenschap 

 
 
4.3 Vervolgaanpak Functioneel Analfabetisme 
 
In de platformvergadering van 14 mei is bestuurlijk ingestemd met de voortzetting van de 
wervingscampagne ‘Doe weer mee!’ tot en met 2011 binnen de reguliere taken van de 
gemeente. De financiering is geregeld binnen de productovereenkomsten van de negen 
gemeenten met hun ROC’s. Hiermee heeft de regio het stokje na drie jaar van de provincie 
Zuid Holland overgenomen.  
 

 
Uitreiking pluim van gemeenten aan Provincie, 24 november 2008 

 
De wervingscampagne ‘Doe weer mee!’ leverde de afgelopen drie jaar goede resultaten in 
deelnemersaantallen, in gezamenlijk ontwikkeld wervingsmateriaal, structurele kennisdeling 
en regionale samenwerking (zie Notitie Doorstart ‘Doe weer mee!’ na 2008 en het 
Jaarverslag 2007). Alfabetisering heeft een preventieve werking op werkloosheid. De rol van 
het RPA is het inzetten van haar kennis en netwerk geweest, om deuren bij werkgevers te 
openen voor het geven van voorlichting over het herkennen van functioneel analfabetisme. 
Best practices voor de werving blijken het werven via ambassadeurs (huidige 
cursusdeelnemers werven toekomstige cursusdeelnemers), via radio- en televisiespots, en 
via andere ‘veilige’ persoonlijke sleutelfiguren of professionele toeleiders. Werven via 
werkgevers heeft de afgelopen drie jaar minder resultaat opgeleverd. Er is gebruik gemaakt 
van nieuwsbrieven van werkgevers, hun e-mailnetwerk, persoonlijke benadering via 
samenwerking met de zeven SOB programmamanagers (Samenwerking Onderwijs 
Bedrijfsleven), en samenwerking met het project Leren en Werken. De 
werkgeversvertegenwoordigers van VNO-NCW en MKB zijn binnen het platform om hulp 
gevraagd bij het werven van cursusdeelnemers bij werkgevers.  
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4.4 Samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en O verheid (SOB’s)  
 
De kernactiviteiten van de SOB’s zijn erop gericht om een hoger opgeleide beroepsbevolking 
te kunnen realiseren en uitwisseling van kennis te bevorderen tussen onderwijs en 
ondernemers: “Samen Sterker”. Ondernemers, onderwijs en overheden hebben een 
gedeelde visie op de aanpak van de gesignaleerde problemen vastgesteld. 
 

A. Versterking ondernemerschap en innovatie in Haaglanden; 
B. Versterking aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt; 
C. Vermindering voortijdig schoolverlaten en versterking herintreding; 
D. Versterking oriëntatie op schoolloopbaan en beroep. 

 

Er zijn inmiddels in Haaglanden 8 SOB’s. 3 in Den Haag (ZKD, BLF en Centrum), 1 in Delft, 
Rijswijk, Zoetermeer, Westland en Oostland. In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor 
een in 2009 te starten SOB Leidschendam-Voorburg. 

Per SOB is er een programmamanager, een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. 
Samen stellen zij een lokale samenwerkingsagenda vast. Op basis van de lokaal 
gesignaleerde problemen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt wordt een 
werkagenda met taken en activiteiten opgesteld.  
Het bijzondere aan de SOB ontwikkeling is dat er op lokaal niveau plannen worden 
ontwikkeld, dicht bij het veld. De Kamer van Koophandel speelt een leidende rol bij de 
ontwikkeling van de SOB’s. De Provincie ondersteunt dit financieel. 
 
Gedeputeerde Manita Koop bezoekt SOB Westland                                                   
Op 6 juni 2008 bezocht Manita Koop, gedeputeerde van de Provincie ZH, het SOB 
(Samenwerken Onderwijs Bedrijfsleven) in het Westland voor een werkbezoek. Zij wilde 
graag de werkzaamheden van een SOB in de praktijk zien. De SOB-vorming in de regio 
Haaglanden is een van de projecten die zijn ontstaan door de samenwerking van Provincie 
en RPA Haaglanden. De Provincie zorgt voor cofinanciering in de startfase.  
Manita werd bij het bedrijf RijnPlant (Anthuriums) welkom geheten door Jan van de Putten, 
programmamanager van het SOB Westland en zijn collega’s. Het SOB is gehuisvest in dit 
bedrijf.  
 
Vervolgens werd het bedrijf van der Arend, elektrotechnisch en watertechnische 
installatiebureau voor de glastuinbouw en industrie bezocht. Op het moment van het bezoek 
was er ook een klas van een basisschool aanwezig die in het kader van de dag van de 
techniek bij van der Arend een lampje maakten.  
 
Als afsluiting werd KP Holland bezocht. KP Holland is een zeer groot Tuinbouwbedrijf waar 
naast planten vermeerderen ook aan plantveredeling wordt gedaan. Er is in dit bedrijf 
daardoor behoefte aan speciaal opgeleid personeel. 
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SOB Oostland van start! 
Op 25 september 2008 is SOB Oostland feestelijk van start gegaan. SOB Oostland hoopt 
een brug te zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. 
SOB Oostland brengt onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar  
 
In september 2008 is een nieuw initiatief gestart van VNO-NCW Oostland in de regio 
Oostland (Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp): SOB.  
SOB staat voor Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven. Carla van Oosten is 
aangesteld als programmamanager. Carla’s belangrijkste taak is om scholen en bedrijven 
met elkaar in contact te brengen om zo vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter 
op elkaar af te stemmen.  
 
Een uniek samenwerkingsverband  
Aan de basis van het SOB Oostland staat een uniek samenwerkingsverband tussen lokale 
en regionale partners in het Oostland. Overheid, onderwijs én ondernemers doen mee. Op 
25 september 2008 hebben zij hun samenwerking vastgelegd in een convenant. Zij vormen 
de vaste basis. Nieuwe partijen kunnen echter altijd aanhaken!  
 
Actief makelen en schakelen  
De belangrijkste taak van programmamanager Carla van Oosten is het makelen en 
schakelen tussen individuele partijen. Eén-op-één relaties tot stand brengen tussen 
bijvoorbeeld een bedrijf en een school. Carla: “Op korte termijn wil ik vooral resultaat boeken. 
Laten zien dat het SOB Oostland daadwerkelijk iets kan doen voor het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zullen daardoor de weg naar het SOB weten te vinden.”  
 
Tuinbouw, logistiek en techniek… wie volgt?  
Veel bedrijven lopen tegen hetzelfde aan en dan is het effectief om problemen samen aan te 
pakken. Het SOB Oostland wil hiervoor zogenaamde bedrijvenclusters oprichten. Drie zijn er 
al gedefinieerd: tuinbouw, logistiek en techniek. Maar er kunnen er zeker meer volgen. Het 
SOB neemt hierin graag het voortouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Ontwikkelingen bij het CBO 
 
Het CBO bevordert overleg bedrijfsleven en beroeps-
onderwijs. Het CBO adviseert de Kamer van Koophandel 
Den Haag. Het CBO is denktank voor het ontwikkelen 
van ideeën, werkt die ideeën vervolgens uit in 
werkgroepjes. De uitvoering ligt bij andere partijen; veelal 
de Kamer van Koophandel. Het RPA heeft in de persoon 
van de directeur (Maria Croonen) zitting in het CBO. In 2008 is er o.a. aandacht geweest 
voor ‘knelpunten bij stages’. Studenten hebben (via een opdracht via de Regio Regisseur) de 
problematiek inzichtelijk gemaakt en verder onderzoek gedaan. Studenten hebben daarnaast 
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een overzicht gemaakt van de initiatieven op het gebied van samenwerking arbeidsmarkt en 
onderwijs. Deze informatie zal via de website van de Kamer beschikbaar komen. 
 
 
4.6 Oplossing voor buitensteedse ID-ers 
 
In het bestuurlijk RPA overleg van 4 december 2008 hebben de wethouders een akkoord 
gesloten over de Haagse buitensteedse werknemers. De uitgangspunten bij het akkoord zijn 
dat er geen ontslagen vallen per 1 januari 2009, alle Haagse buitensteedse werknemers 
hebben dan een baan. De gemeente, waarvoor van toepassing, leverde een bijdrage voor de 
zogenaamde 'vangnetoplossing'. In 2008 is alles in het werk gesteld om de buitensteedse 
werknemers ook in 2009 aan het werk te houden. Daar waar deze inzet in het uiterste geval 
niet leidde tot een geschikte oplossing voor een werknemer heeft Den Haag het volgende 
aangeboden: 
• De buitensteedse gemeente betaalt voor de Haagse buitensteedse werknemers een 
 financiële tegemoetkoming aan de gemeente Den Haag. 
• Gemeente Den Haag vult het bedrag aan om deze werknemers te plaatsen bij een 
 detacheringbureau. De werknemers krijgen een dienstverband van een jaar en de 
 werknemer wordt gedetacheerd op een andere werkplek dan bij de huidige 
 werkgever. De huidige (niet-G8) werkgever die niet is ingegaan op het aanbod van de 
 buitensteedse gemeenten kan in de toekomst niet rekenen op vervangende 
 gesubsidieerde arbeid.  
 
De regiogemeenten hebben ook onderling een oplossing gevonden voor alle buitensteedse 
werknemers.   
 
 
4.7 Bijeenkomsten werkgevers   
 
In 2008 is naar versterking van de samenwerking met werkgevers gezocht door o.a. deel te 
nemen en bij te dragen aan werkgeversbijeenkomsten als: 
- Arbeidsmarktseminar van de gezamenlijke werkgroep mismatch van VNO-NCW en het 

MKB, 8 april 2008. 
- Poortwachtercentrum Haaglanden bijeenkomst van VNO-NCW, 25 november 2008. 
- MKB miljoenenontbijt, 17 september 2008. 
- MKB bestuursbijeenkomst ‘MKB vaart in de 

regio, 3 oktober 2008.   
- MKB jaarcongres, 10 november 2008. 
- Participatietop Den Haag, 21 april 2008. 
- Oriëntatiebezoek vakschool Terborg, 

Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Delft, 
23 mei 2008. 

- Startbijeenkomst Samenwerking Onderwijs 
Bedrijfsleven Oostland, 25 september 2008. 

- Conferentie Samen naar passend werk 
Zoetermeer, 6 november 2008. 

          Bijeenkomst Mismatch VNO-NCW/MKB 
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4.8 Leren en Werken  
 

Uitgangspunt van de projectdirectie Leren & Werken (ministeries OCW en SZW) is dat leren 
en werken elkaar gedurende de gehele loopbaan blijven versterken. Een leven lang leren 
wordt gezien als noodzakelijk voor zowel de versterking van de kenniseconomie als de 
verbetering van de arbeidsmarktpositie en loopbaan van alle Nederlanders.  

In Haaglanden zijn twee projecten Leren & Werken in uitvoering: in regio Den Haag en in 
regio Zoetermeer. In januari 2006 werd in Den Haag de eerste intentieverklaring getekend 
voor de samenwerking in het project Leren & werken regio Den Haag, dat door de 
projectdirectie werd gesubsidieerd tot  december 2007. Voor 2008 heeft de projectdirectie 
een nieuwe subsidieaanvraag gehonoreerd voor het project regio Den Haag. Op 7 november 
2007 is door partijen een intentieverklaring getekend in Zoetermeer. Fase A van dit Leren & 
Werken project is van start gegaan in februari 2008 en is door partijen voorgefinancierd. 
Voor Fase B heeft het Ministerie van SZW 150.000 euro beschikt voor het onderdeel 
Leerwerkloket in november 2008. De overige 275.000 voor Fase B is gesubsidieerd door de 
gemeente Zoetermeer voor de doelstellingen EVC-methodiek en Duale trajecten.  

 

 

  

 


