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1. ALGEMEEN 
 
1.1 Inleiding 
Met trots presenteer ik u de Jaarrapportage 2009 van het 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden. Het jaar 
2009 was een actief jaar voor het RPA. Verdere samenwerking 
kwam tot ontwikkeling doordat de hoofden van de sociale 
diensten en het UWV-WERKbedrijf in de regio zich samen sterk 
maakten voor een regionale Ketensamenwerking. Zij komen 
sinds 2009 iedere zes weken bij elkaar in het Hoofdenoverleg 
van de Ketensamenwerking en hebben een gezamenlijk 
werkprogramma opgesteld. Als uitvloeisel hiervan zijn diverse 
werkgroepen gestart, waardoor men elkaar ook op beleidsniveau 
steeds beter weet te vinden en er snel en flexibel ingespeeld kan 
worden op nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen.  
 
Ook binnen de Platformvergaderingen, die de basis vormen van het RPA, werd hierover 
intensief gesproken en werden besluiten genomen. Onder meer op het gebied van de 
regionale samenwerking ‘gebruik maken van elkaars instrumenten’ zijn grote stappen gezet. 
Verder zijn stappen gezet met betrekking tot contract compliance en de regionale 
werkgeversbenadering.   
 
In juni kwam de publicatie ‘Haaglanden werkt, cijfers en trends van de arbeidsmarkt’ in 
slankere vorm uit, dit jaar voor het eerst vergezeld door een kengetallenwaaier. 
 
Op 30 oktober werd het convenant ‘Regionale aanpak voorkomen en bestrijden 
Jeugdwerkloosheid 2009-2011’ ondertekend. Door deze ondertekening heeft de regio 
Haaglanden een belangrijke stap gezet in de bestrijding van de regionale 
Jeugdwerkloosheid.  
 
Op 21 september vond een goed bezochte ‘Werktop’ plaats, om in het licht van de regionale 
Ketensamenwerking ook de werkgever te betrekken. Op deze werktop namen we tevens 
afscheid van Hannie van Leeuwen als voorzitter van het RPA en verwelkomden we de 
nieuwe voorzitter Simon van Driel. 
 
Vanuit het in 2008 afgesloten convenant ‘Werkgeversgericht Arbeidsmarkt- en 
Onderwijsbeleid’ met de provincie zijn er in 2009 opnieuw mooie projecten op het vlak van 
onderwijs en bedrijfsleven ontstaan met als doel de economie in de vier beeldbepalende 
clusters in de provincie Zuid-Holland te bevorderen. 
 
Het RPA werd ook in 2009 ondersteund door het RPA stafbureau. Zij bereidde de 
Platformvergaderingen en de overleggen van de hoofden inhoudelijk voor en verzamelde  
arbeidsmarktinformatie, werkte samen met de provincie op het gebied van bedrijfsleven en 
onderwijs, ondersteunde de samenwerking in de keten en de verschillende werkgroepen. 
Het belang van de werkzaamheden van het stafbureau ten behoeve van de regionale 
samenwerking werd bevestigd door het besluit van de RPA Platformleden om vanaf 2010 de 
bijdrage aan het RPA te verhogen om zo de ondersteuning van het Hoofdenoverleg en de 
daaruit voortkomende activiteiten mogelijk te maken. 
 
Leeswijzer 
Deze jaarrapportage 2009 is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft 
inzicht in de RPA financiering. Ook geeft dit hoofdstuk een schets van de onderdelen waaruit 
het RPA Haaglanden is opgebouwd en geeft het een samenvatting van de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen zowel het Platform- als het Hoofdenoverleg. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
activiteiten in 2009 van het RPA binnen een van haar belangrijkste kerntaken: 

 RPA directeur Maria Croonen  
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arbeidsmarktinformatie. Het laatste hoofdstuk beschrijft de door het RPA geïnitieerde, 
ontwikkelde en  uitgebouwde activiteiten op het gebied van regionale ketensamenwerking, 
werkgeversbenadering en onderwijs - arbeidsmarkt. 
 
 
1.2 Financiën  
De negen gemeenten in de regio Haaglanden zorgen met een structurele financiële bijdrage 
voor de basisfinanciering van het RPA. De provincie Zuid-Holland heeft in 2009 subsidie 
verleend voor de inzet van het stafbureau voor de convenant activiteiten (€115.495,-). Het 
totale jaarbudget voor het RPA was in 2009 € 475.648,-.  
 
Er waren  in 2009 extra inkomsten ten behoeve van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid 
en voor extra activiteiten ten behoeve van de Ketensamenwerking. 
 

Inkomsten  2009  Uitgaven  2009 
Gemeenten € 260.298  Personeel € 363.623 

Tbv aanpak 
Jeugdwerkloosheid 

€ 67.525  Huisvesting € 15.086 

Provincie € 115.435  Automatisering € 14.506 

Derden € 20.000  Bureaukosten € 21.760 

Rente baten en lasten € 12.930  Activiteiten € 41.267 

   Communicatie en PR € 279 

   Overige kosten € 18.624 

Totaal  € 475.648   € 475.145 

 
 
1.3 Samenstelling RPA Haaglanden 
De samenstelling van het Platform en de versterkte overlegstructuur door het 
Hoofdenoverleg, het stichtingsbestuur en het RPA stafbureau in 2009 wordt in deze 
paragraaf weergegeven. 
 
De samenstelling van het Platform in 2009 
- Mevrouw J. van Leeuwen (Hannie)   Onafhankelijk voorzitter (t/m 21 september) 
- De heer S. van Driel ( Simon)    Onafhankelijk voorzitter (miv 22 september) 
- De heer H.P.M. Kool (Henk)    Wethouder Den Haag 
- Mevrouw S.C.C.M. Bolten (Saskia)   Wethouder Delft 
- De heer G. Rensen (Gregor)    Wethouder Leidschendam-Voorburg 
- Mevrouw C.J.M. van Nimwegen-Van Wieringen (Tineke)     

       Wethouder Midden Delfland 
- De heer L.C.H. Suijker (Leo)    Wethouder Pijnacker-Nootdorp 
- De heer J. Bolte (Jos)     Wethouder Rijswijk 
- De heer P. van de Locht (Pim)    Wethouder Wassenaar 
- Mevrouw M.A.A. de Goeij-Van der Klugt (Marga)      

       Wethouder Westland 
- De heer T.J. Haan (Edo)     Wethouder Zoetermeer 

 
- De heer Th.L.M.C de Bakker (Theo)  UWV-WERKbedrijf 

 
 

- De heer P. den Dulk (Pieter)   Kamer van Koophandel 
- Mevrouw D. Topper (Dominique)   VNO-NCW West 
- De heer M.C.H.J. Zaadhof (Michel)   MKB Leidschendam-Voorburg 
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- De heer A. Hartman (Adri)    Tuinbouw 
- De heer S.F. Hielkema (Pim)    Autoschade Herstel Den Haag, ZKD 
- De heer A.J. Toet (Ad)     Koninklijk Nederlands Vervoer 
- De heer J. van Geest (Jim)    Florence Zorg  
- De heer M. van Wulfften Palthe (Maarten)  Siemens Nederland N.V 
- Mevrouw L. Anders (Lorette)    FNV 

 
- Mevrouw J.C. Leenhouts (Jos)    Mondriaan Onderwijsgroep 
- De heer O. de Jong (Oege)    ID College 
- Mevrouw H.B. Catsburg (Leny)    Haagse Hogeschool 
- De heer H.A.J. van Asseldonk (Hein)   VO scholen Den Haag 
 
De samenstelling van het Hoofdenoverleg in 2009 
- De heer M. Andriessen (Martin)   Gemeente Den Haag 
- De heer Th. den Hertog (Theo)   Gemeente Delft 
- Mevrouw R. Heemsbergen (Roelien)  Gemeente Leidschendam-Voorburg 
- De heer W. van Dalen (Wim)   Gemeente Midden Delfland 
- De heer N. Brandts (Nico)   Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
- De heer A.V.D. Woude (Ad)   Gemeente Rijswijk 
- De heer A.M. Cremers (Arthur)   Gemeente Wassenaar 
- De heer S. Pleijsier (Simon)   Gemeente Westland 
- Mevrouw J.E. Talstra (Betty)   Gemeente Zoetermeer 
- De heer Th.L.M.C. de Bakker (Theo)  UWV-WERKbedrijf 
 
De samenstelling van het bestuur van de beheerstichting in 2009 
- Mevrouw J. van Leeuwen (Hannie)  Voorzitter (t/m 21 september) 
- De heer S. van Driel (Simon)   Voorzitter (miv 22 september) 
- De heer H. Wokke (Hans)   Penningmeester  
- De heer Th. den Hertog (Theo)   Secretaris  
 
Het RPA stafbureau had in 2009 een gemiddelde bezetting van 5 fte. Het team was 
samengesteld uit een directeur, beleidsmedewerkers en beleidsmatige en secretariële 
ondersteuning. In de 2e helft van 2009 werd een coördinator voor de regionale aanpak 
Jeugdwerkloosheid op detacheringbasis toegevoegd aan het stafbureau. 
 
 
1.4 Platformvergaderingen 
De basis van RPA Haaglanden wordt gevormd door het bestuurlijk netwerk dat regelmatig 
bijeenkomt in het Platformoverleg. In 2009 kwam dit netwerk vier maal voltallig bijeen, te 
weten op: 16 maart, 27 mei, 14 oktober en 9 december. Op 15 april was er een 
kerngroepvergadering. Van dit gremium maken alleen de gemeenten en het UWV-
WERKbedrijf deel uit. Hieronder volgt een impressie van de onderwerpen die in 2009 aan de 
orde zijn geweest en waarover in de genoemde bijeenkomsten besluiten zijn genomen.  
 
Planning en verantwoording RPA 
Zowel het financieel jaarverslag 2008 als de door het RPA stafbureau opgestelde RPA 
jaarrapportage 2008 zijn begin 2009 door het Platform goedgekeurd. Daarnaast zijn de 
plannen voor 2010 tijdens een aantal bijeenkomsten aan bod geweest. Voor de begroting 
2010 werd door de kerngroep een aantal belangrijke besluiten genomen: 
• akkoord met een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage van €10.000,- voor extra 

huurkosten 
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• akkoord met een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage van €50.000,- voor twee 

jaar (2010-2011) voor extra mankracht voor het stafbureau voor ondersteuning van de 
regionale Ketensamenwerking 
 

Deze begroting en het jaarplan 2010 werden in 2009 door het Platform vastgesteld.   
 
Regionale Ketensamenwerking 
De genoemde besluiten inzake de begroting kwamen voort uit discussie tijdens een aantal 
Platformvergaderingen. Het Platform concludeert tijdens een van de bijeenkomsten dat de 
inhoud van de Ketensamenwerking zo sterk is dat het een extra financiële bijdrage waard is.  
 
De wethouders ondersteunen de keuzes en de inhoudelijke ontwikkelingen die in 2009 met 
betrekking tot de regionale Ketensamenwerking zijn gemaakt. Ook benadrukken zij blij te zijn 
met de eerste resultaten. Hieruit blijkt dat de samenwerking is versterkt en zaken concreet 
worden opgepakt. Mede op basis van deze constateringen wordt besloten dat in 2009 en 
verder de bestuurlijke inbedding hetzelfde blijft. 
 
Contract compliance  
Een regionale werkgroep Contract Compliance (met vertegenwoordigers uit 
regiogemeenten) heeft in 2009 een voorstel ontwikkeld voor een regionale regeling Contract 
Compliance. Tijdens de Platformvergadering van 9 december hebben de bestuurders 
besloten om in te zetten op regionale invoering van de voorgestelde ‘5%-regeling’ Contract 
Compliance. Voor de lokale besluitvorming en implementatie bepaalt iedere gemeente haar 
eigen tijdpad. De voortgang wordt na de zomer 2010 en voorjaar 2011 in het Platform 
geëvalueerd.  
 
Onderwijs  
Net als in voorgaande jaren werd tijdens een van de Platformvergaderingen aandacht 
besteed aan thema’s gerelateerd aan het onderwijs en de samenwerking onderwijs-
bedrijfsleven. Voor deze vergadering werden ook de wethouders Onderwijs van de negen 
Haaglanden gemeenten uitgenodigd. Naast de vraag hoe de samenwerking op dat gebied 
verder versterkt kan worden kwam onder meer de gunstige ontwikkeling rondom de 
problematiek van voortijdig schoolverlaters aan bod. Daarnaast werd gesproken over 
stageproblematiek in de regio en mogelijke oplossingsrichtingen.  
  
Provincie 
Het Platform wordt geïnformeerd over het besluit dat de provincie haar jaarlijkse subsidie van 
€115.000,- voor het RPA stafbureau voor de periode 2009 t/m 2011 definitief heeft 
vastgesteld. Het Platform besluit om een positief advies te geven aan de provincie over de in 
het kader van het convenant ingediende projectaanvragen.  
 
Zorg 
Tijdens een van de Platformvergaderingen werden de ontwikkelingen in de zorgsector 
geschetst aan de hand van presentaties van Platformlid Jim van Geest (Raad van Bestuur 
van Florence, bestuurslid ZW Haaglanden) en Rick ter Stege (directeur ZW Haaglanden). 
Frank Moison, hoofd P&O van Florence, poneerde vervolgens een aantal stellingen. In de 
daarop volgende discussie werden de  Platformleden het er over eens dat snel actie dient te 
worden ondernomen om te komen tot goede plannen voor de aanpak van de geschetste 
problematiek. Er werd besloten om met vertegenwoordigers van betrokken partijen zo 
spoedig mogelijk plannen te ontwikkelen. Deze plannen zijn in nauwe samenwerking tot 
stand gekomen en namens de regio ingebracht tijdens de Landelijke Conferentie Zorgsector 
op 11 juni 2009.  
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Jeugdwerkloosheid 
Het convenant jeugdwerkloosheid, waarvan het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid deel 
uitmaakt, is eind oktober namens de regio ondertekend door de Haagse wethouder van 
Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, Henk Kool. Vastgesteld werd dat de 
gemeente Den Haag met een werkpleinplus-vestiging, met ondersteuning van de expertise 
van Delft en Zoetermeer, een voorzet maakt voor een regionale ESF–aanvraag als 
cofinanciering voor het actieplan. 
 
 
1.5 Hoofdenoverleg en de uitrol regionale Ketensame nwerking 
Zoals kort aangehaald in de inleiding is in Haaglanden gezocht naar wegen om de regionale 
ketensamenwerking in de regio te versterken. Dit heeft geleid tot het formeren van het 
Hoofdenoverleg, dat een keer per zes weken bijeen komt. Aan dit overleg wordt 
deelgenomen door de hoofden van de sociale diensten van de negen Haaglanden 
gemeenten en de districtsmanager Den Haag-Leiden van het UWV-WERKbedrijf en wordt 
ondersteund door het RPA stafbureau.  
 
Met het Hoofdenoverleg is er in 2009 naast de bestuurlijke netwerkfunctie van het RPA een 
afstemmingsfunctie ontstaan voor management en operationele Ketensamenwerking én een 
agenda-afstemming voor strategische onderwerpen. Deze beide laatste functies staan niet 
onder hiërarchische aansturing van het RPA maar spelen wel een rol in het voorbereiden en 
verder brengen van RPA-ambities en onderwerpen. Het RPA stafbureau speelt een rol in het 
faciliteren en voorbereiden van beide overleggen. 
 
Doelstelling van het Hoofdenoverleg is om de Ketensamenwerking in de regio Haaglanden te 
bevorderen door: 
• strategische thema’s en samenwerkingsprojecten met elkaar te bespreken en uit te  

werken 
• vanuit die samenwerking en afspraken in ‘eigen huis’ de managementsturing volgens die 
 koers te bevorderen en te borgen 
• waar nodig te voorzien van bestuurlijke afwegingen en besluiten, zowel in eigen huis  
      als op RPA-niveau.  
 
Vanuit die doelstelling is in de loop van 2009 door de hoofden het volgende werkprogramma 
vastgesteld, dat grotendeels zal doorlopen in 2010: 
• Regionale werkgeversbenadering (paragraaf 3.1) 
• Contract compliance (paragraaf 3.3) 
• Intensiveren gebruik maken van elkaars instrumenten (paragraaf 3.4) 
• Actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid (paragraaf 3.5) 
• Plan van aanpak verhuizing WWB-cliënten (paragraaf 3.6) 
• Verzamelen en analyseren van arbeidsmarktindicatoren (paragraaf 2.3) 
• Geïntegreerde dienstverlening op Werkpleinen 
 
Per thema zijn in 2009 werkgroepen geformeerd, bestaand uit vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenten en UWV-WERKbedrijf, eventueel aangevuld met een externe deskundige. Taak 
van deze groepen is het inhoudelijk uitdiepen, formuleren en voorbereiden van 
mogelijkheden en oplossingen voor regionale samenwerking en afstemming. Daarnaast 
richten deze groepen zich op het bevorderen van de implementatie hiervan bij de gemeenten 
en het Werkbedrijf. 
 
Afhankelijk van de situatie en keuze van het Hoofdenoverleg ligt het trekkerschap van deze 
voorbereidingsgroepen bij een medewerker van gemeente of Werkbedrijf, bij een externe 



RPA Jaarrapportage 2009  8/22 

 

deskundige of bij het RPA stafbureau. In alle gevallen ondersteunt en faciliteert het RPA 
stafbureau de werkgroepen door onder andere:  
• het voorbereiden en bijeenbrengen van een werkgroep en het coördineren van de 
uitwerking in samenwerking met de trekker 
• het opstellen van relevante notities voor het Hoofden- en Platformoverleg 
• voorzitterschap, verslaglegging en overige facilitaire ondersteuning 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de bijeenkomsten van het Hoofdenoverleg in 2009. 
 
Voor 27 mei 2009 
In de maanden voorafgaand aan het officiële besluit op 27 mei 2009 zijn de hoofden drie 
keer bijeen geweest: 6 februari 2009, 27 maart 2009 en 15 mei 2009. Deze bijeenkomsten 
stonden veelal in het teken van officiële invoering van het Hoofdenoverleg als nieuwe 
overlegstructuur binnen het RPA Haaglanden. Deze aanloopmaanden dienden er voor 
duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, de rol van de 
verschillende spelers in dit nieuwe overleg, de extra werkzaamheden die deze structuur voor 
zowel de gemeenten als het stafbureau met zich mee zou brengen en de financiële 
consequenties voor de verschillende spelers. 
 
Deze aanloopfase is niet alleen gebruikt om het Hoofdenoverleg organisatorisch neer te 
zetten. Al in deze fase is een groot aantal inhoudelijke onderwerpen op de agenda gezet en  
verder uitgewerkt. Onder andere in relatie tot WWB verhuizers, regionale 
werkgeversbenadering en de kredietcrisis. Een deel hiervan is uiteindelijk onderdeel 
geworden van het werkprogramma van het Hoofdenoverleg.       
 
Na 27 mei 2009 
Na het officiële besluit zijn de hoofden in 2009 nog vier maal bijeen geweest, te weten op   
26 juni 2009, 11 september 2009, 30 oktober 2009 en de laatste maal op 18 december 2009.  
  
Naast onderwerpen uit het werkprogramma was er in 2009 ook ruimte voor een aantal 
andere onderwerpen zoals: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), 
schuldhulpverlening en sociale recherche.  
 
Onderwerpen die niet structureel op de agenda van het Hoofdenoverleg stonden maar waar 
wel de mening en input van de leden werd gevraagd waren onder andere operationele 
onderwerpen als de ontwikkeling, taken en positie werkgroep RPA en het Jaarplan 2010. 
 
 
1.6 Werktop en afscheid Hannie van Leeuwen 
Het RPA stafbureau organiseerde op 21 
september een druk bezochte Werktop in 
Den Haag. Centraal stond het thema 
samenwerking op de regionale 
arbeidsmarkt, die onder andere tot uiting 
komt in de versterking van de regionale 
werkgeversbenadering. De werktop was 
erop gericht deze ontwikkelingen kenbaar 
te maken aan de buitenwereld. Daarnaast 
is op deze werktop afscheid genomen  
van mevrouw Hannie van Leeuwen als 
voorzitter van het RPA Haaglanden. 
Wethouder Kool van de gemeente Den 
Haag, minister Donner (ministerie SZW) 
en Henk Willem van Dorp     Scheidend voorzitter Hannie van Leeuwen  
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(vertegenwoordiger van Uneto-VNI) namen in hun speeches afscheid van Hannie en gaven 
hun visie op samenwerking op de regionale arbeidsmarkt.  
De tendens tijdens de top was optimisme over de arbeidsmarkt in de toekomst, maar ook 
was er een boodschap aan de verschillende partijen om in de tussentijd goed samen te 
werken in de bestrijding van de werkloosheid, zodat er geen verloren generatie ontstaat. In 
de lounge waren marktkraampjes waar voorbeelden werden getoond van concrete 
samenwerkingsprojecten in de regio. Hannie van Leeuwen is 9 jaar voorzitter van het RPA 
geweest. Zij heeft het voorzitterschap diezelfde dag overgedragen aan de heer Simon van 
Driel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 Hannie van Leeuwen en gedeputeerde Asje van Dijk  

 

Werktop 21 september 2009  
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2. ARBEIDSMARKTINFORMATIE EN PUBLICATIES 
 
Een van de kernactiviteiten van het RPA Haaglanden is het verzamelen, uitwisselen, 
analyseren en publiceren van arbeidsmarktgegevens. Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten 
die het RPA in 2009 op dit gebied heeft ontplooid.  
 
 
2.1 Haaglanden Werkt 2009. Cijfers en trends van de  arbeidsmarkt 
In mei 2009 verscheen de publicatie 'Haaglanden Werkt 2009. Cijfers en trends van de 
arbeidsmarkt', een jaarlijkse uitgave van het RPA Haaglanden. 
  
Net als voorgaande jaren gaf Haaglanden Werkt 2009 inzicht in de laatste 
arbeidsmarktontwikkelingen, te vinden onder de vertrouwde thema’s: Economie en 
bedrijfsleven, Bedrijven en werkgelegenheid, Werkzoekenden, Bevolking en 
beroepsbevolking, Sociale zekerheid en Onderwijs. De cijfers van Haaglanden werden 
vergeleken met de landelijke cijfers. Trends over verschillende jaren heen werden in beeld 
gebracht. 
  
Nieuw in 2009 was de Kengetallenwaaier, een uitneembaar boekje met onder andere extra 
informatie op gemeentelijk niveau en over sectoren. 
 
In 2009 is gekozen voor een minder omvangrijke publicatie dan voorheen. Een belangrijke 
reden hiervoor was het feit dat sinds eind 2008 de Regiometer online is: www.regiometer.nl. 
Op deze website kunnen belangstellenden in aanvulling op de publicatie terecht voor de 
meest actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie van verschillende dataleveranciers, 
waaronder UWV-WERKbedrijf. 
 
 
2.2 Regiometer  
De Regiometer is een website met de meest actuele onderwijs- en arbeidsmarktinformatie. 
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. Ook 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 zoals een gemeenten of 
regio.  
 

Het RPA Haaglanden was ook in 2009 nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze site, die 
sinds december 2008 voor iedereen toegankelijk is. Vanuit het uitgangspunt dat de 
Regiometer een groeimodel is werd deze in de loop van 2009 verder ontwikkeld en verfijnd, 
mede op basis van ervaringen en behoeften van gebruikers. 
 
In 2009 heeft het RPA Haaglanden drie goed bezochte gebruikersbijeenkomsten 
georganiseerd over de Regiometer, in samenwerking met het Onderwijs Technocentrum 
Haaglanden en het Tympaan Instituut. Tijdens een plenaire presentatie maakten de 
deelnemers kennis met de achtergrond, de inhoud en de mogelijkheden van de Regiometer. 
Na de pauze gingen de deelnemers enthousiast aan de slag door online te oefenen. Aan de 
hand van opdrachten kwam het instrument op deze manier voor iedereen tot leven.  
 



RPA Jaarrapportage 2009  11/22 

 

Tijdens de gebruikersbijeenkomst in januari konden de deelnemers letterlijk proeven aan de 
Regiometer. Om de regionale aftrap van de website te vieren was er een slagroomtaart van 
een meter lang aangerukt. 
 
Het RPA Haaglanden vervulde ook in 2009 de 
rol van voorzitter en secretaris van de 
Begeleidingsgroep Regiometer. De 
bijeenkomsten van de Begeleidingsgroep 
werden voorbereid in samenwerking met de 
provincie en Tympaan. In de 
Begeleidingsgroep vond afstemming plaats 
over de voortgang en ontwikkeling van de 
Regiometer tussen de samenwerkende 
partijen: RPA Haaglanden, OTC Haaglanden, 
Kamer van Koophandel Den Haag en het 
Stadsgewest Haaglanden als de 
initiatiefnemers; daarnaast de provincie Zuid-
Holland als financier, het Tympaan Instituut als 
ontwikkelaar/bouwer en de RPA’s Rijn Gouwe en Rijnmond en het Kennisinfrastructuur 
Mainport Rotterdam (KMR).  
 
 
2.3 Verzamelen en analyseren van arbeidsmarktindica toren.      
Begin december 2008 is er tijdens de Kerngroepvergadering voor de eerste maal de 
suggestie gedaan de kredietcrisis op de agenda te zetten binnen de RPA overlegstructuur. 
Dit werd in dezelfde maand gesteund vanuit het Hoofdenoverleg dat aangaf hierop actie te 
willen ondernemen. Vanuit deze situatie is door de hoofden een werkgroep Kredietcrisis 
ingesteld die eind januari 2009 voor het eerst bijeenkwam.  
 
De doelstelling van deze werkgroep was in eerste instantie elkaar te informeren en 
daarnaast te bekijken of er kansen zijn om in het kader van de crisis zaken regionaal op te 
pakken. Tijdens de eerste bijeenkomsten van deze werkgroep Kredietcrisis werd duidelijk dat 
behoefte bestond aan cijfers en indicatoren omtrent de kredietcrisis. Duidelijk werd ook dat 
de behoefte aan cijfers ook bestond in andere werkgroepen. De werkgroep Kredietcrisis 
werd daarom omgevormd tot een nieuwe werkgroep met de uiteindelijke naam Cijfers en 
Analyse. 
 
Deze kwam begin september 2009 voor het eerst bij elkaar onder voorzitterschap van het 
RPA stafbureau. Binnen de werkgroep zijn in 2009 de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, 
Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en het UWV-WERKbedrijf vertegenwoordigd.   
 
Tijdens de eerste bijeenkomst werd een inventarisatie gemaakt van de verwachtingen en 
ideeën van de leden van de werkgroep. Tijdens de tweede bijeenkomst eind september werd 
besloten voor het volgende Hoofdenoverleg van 30 oktober 2009 een heldere 
werkgroepopdracht te formuleren inclusief doelstellingen en taken.  
 
Opdracht  
Het in opdracht van het Hoofdenoverleg ondersteunen bij het beschikbaar en inzichtelijk 
maken van relevante en regionale arbeidsmarktinformatie ten behoeve van Hoofdenoverleg, 
Managementgroep Regionale Werkgeversbenadering (MRW) en werkgroepen uit het 
werkprogramma Hoofdenoverleg.  
 
Doelstelling: 
• aan de hand van de beschikbare informatie verkrijgen van inzicht in kwantitatieve en 

kwalitatieve ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden 

 Proeven aan de regiometer, januari 2009  
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• het cijfermatig ondersteunen en monitoren van de keus voor doelstellingen en ambities 
van hierboven genoemde overleggen.  

 
Met deze omschrijving gaat het Hoofdenoverleg in oktober 2009 akkoord.  
 
Naast het beschrijven van de opdracht werd in 2009 verder gewerkt aan het in kaart brengen 
van de cijfers en indicatoren met betrekking tot de kredietcrisis. De werkgroep heeft deze 
lijst, na een uitgebreide discussie en op basis van input vanuit het Hoofdenoverleg, in de 2e 
helft van 2009 vervolmaakt. Op de lijst staan arbeidsmarkt gerelateerde indicatoren met 
betrekking tot sociale zekerheid, werkzoekenden, vacatures en economie. In oktober en 
november zijn voor deze lijst per indicator definities geformuleerd en de bron, de leverancier 
en de aanleverfrequentie bepaald.  
 
Resultaten 
De werkgroep Cijfers en Analyse ondersteunt de hoofden bij het beschikbaar en inzichtelijk 
maken van relevante en regionale arbeidsmarktinformatie. Daarvoor is in 2009 een heldere 
opdracht en doelstelling geformuleerd. Daarnaast is een lijst met arbeidsmarktindicatoren 
samengesteld. Deze lijst is vanuit de werkgroep verstuurd aan alle regio gemeenten met het 
verzoek op reguliere basis arbeidsmarkt gerelateerde cijfers aan te leveren. Naast 
gemeentelijke cijfers worden cijfers vanuit onder andere het UWV verzameld. Met deze 
cijfers heeft de werkgroep in 2009 een aanzet gedaan voor een maandelijks te verschijnen  
arbeidsmarktmonitor regio Haaglanden.   
 
 
2.4 Nieuwsflitsen  
Het RPA heeft in 2009 negen nieuwsflitsen gepubliceerd. Een kort overzicht: 
 

Maand Onderwerp 
Januari Regiometer online en Convenant Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid officieel 

getekend 

Februari Terugblik gebruikersbijeenkomst Regiometer 

Maart Convenant arbeidsmarkt en onderwijsbeleid, positief advies provincie voor 13 
projecten 

April Ontwikkelingen Regiometer 

Mei Regionale arbeidsmarktinformatie; COEN en Regionale cijfers UWV Werkbedrijf 

Juni Haaglanden Werkt 2009 

Oktober Werktop regio Haaglanden 

November Informatie voor gebruikers over ‘gebruik maken van elkaars instrumenten’ 

December Kerstwens en ondertekening Convenant bestrijding Jeugdwerkloosheid 

Deze nieuwsflitsen zijn op de site nog na te lezen.  
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3. ACTIVITEITEN EN INITIATIEVEN  
 
3.1 Regionale werkgeversbenadering  
Regionale samenwerking voor de versterking van de werkgeversbenadering en ontwikkeling 
van dienstverlening aan werkgevers is al enige jaren onderdeel van de agenda van het RPA 
Haaglanden. Mede ingegeven door de economische recessie willen de partners in RPA 
verband hieraan een extra impuls geven. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en van het 
UWV-WERKbedrijf en de gemeenten wordt verwacht daar alert en adequaat op in te spelen. 
Ook andere partners zoals brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers voelen 
de urgentie om tot verdere regionale afstemming te komen. Uitgangspunt is dat regionale 
samenwerking leidt tot versterking van lokale initiatieven en vice versa. 
 
In het werkprogramma 2009 van het Hoofdenoverleg hebben de Haaglanden gemeenten en 
UWV-WERKbedrijf dit thema opgenomen. Doel is om als arbeidsmarktregio waar mogelijk 
gecoördineerd activiteiten en initiatieven te ontplooien op basis van gedeelde ambities en 
een strategische agenda. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren 
en bij bestaande concrete activiteiten. Op deelonderwerpen wordt samenwerking gezocht 
met relevante partners, zowel binnen als buiten het RPA. 
 
Voor de operationele uitwerking en coördinatie van de ambities en strategische keuzes heeft 
het Hoofdenoverleg begin 2009 de Managementgroep Regionale Werkgeversbenadering 
(MRW) ingesteld. De MRW, die in 2009 een keer per zes weken bijeen kwam, bestaat uit de 
managers van de werkgeversservicepunten in de regio (Den Haag, Delft, Zoetermeer), 
managers van gemeenten en werkpleinen betrokken bij werkgeversbenadering en een 
bedrijfsadviseur van het UWV-WERKbedrijf. De MRW wordt ondersteund en gefaciliteerd 
door het RPA Stafbureau, in samenwerking met een externe deskundige. 
 
Omdat werkgeversbenadering en dienstverlening aan werkgevers vaak onderdeel zijn van 
een grotere activiteit (bijvoorbeeld aanpak jeugdwerkloosheid) is er een grote samenhang 
tussen de activiteiten van de MRW met andere activiteiten en projecten in RPA verband. 
 
In 2009 heeft de MRW een actieprogramma opgesteld, met instemming van het 
Hoofdenoverleg, dat de volgende onderwerpen behelst: 
• Ontwikkelen van een samenhangende (regionale) sectorale werkgeversbenadering. 

Ambitie: gefundeerde keuze van speerpuntsectoren, (regionale) marktbewerkingplannen 
opstellen voor deze sectoren, afspraken maken en dienstverlening ontwikkelen, inclusief 
regionale Branche Servicepunten. 

• Ontwikkelen van een regionaal dienstverleningsconcept voor grote/regionale werkgevers. 
Ambitie: deze werkgevers krijgen, gecoördineerd vanuit de MRW in regionaal verband, 
dienstverlening op maat en alle betrokken uitvoerders delen in resultaten. 

• Regionale coördinatie van werving van en plaatsing op vacatures/leerwerkbanen voor 
jongeren, in kader van bestrijding jeugdwerkloosheid. Doel is afspraken te maken met 
werkgevers en brancheorganisaties die leiden tot banen en leerwerkbanen voor jongeren 
en die regionaal benut kunnen worden. 

• Ontwikkelen en implementeren van een methodiek voor het regionaal bekendmaken van 
en matchen op arbeidsplaatsen die ontstaan in het kader van contract compliance, 
waarbij alle betrokken uitvoerders delen in de resultaten. 

• Pilot ADO Businessclub. In de vorm van een pilot dienstverlening ontwikkelen voor leden 
van de ADO Businessclub en hen betrekken bij specifieke activiteiten zoals bestrijding . 
jeugdwerkloosheid.  

• Ontwikkelen van een gezamenlijke PR, communicatie en profilering. 
• Regionale uitwisseling van kennis en methodieken van werkgeversbenadering en 

dienstverlening.  
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Resultaten 
Met betrekking tot deze onderwerpen zijn in 2009 enkele resultaten behaald. De 
inspanningen richtten zich in 2009 echter voor een groot deel op het voorwerk dat 
noodzakelijk is om in 2010 de ambities te kunnen bereiken. 
 
De regionale samenwerking rond werkgeversbenadering heeft in 2009 onder meer geleid tot 
de volgende concrete resultaten: 
• De deelname van alle Haaglanden gemeenten aan de banenmarkt op 1 oktober in het 

ADO stadion, georganiseerd door UWV-WERKbedrijf en gemeenten. De officiële opening 
van deze landelijke banenmarkt vond plaats in Haaglanden door wethouders van de 
negen gemeenten en UWV-WERKbedrijf. 

• Een pilot ´gecoördineerde dienstverlening regionale werkgevers´. In 2009 vestigde het 
landelijke vervoersbedrijf Veolia zich ook in Haaglanden. Samenwerking van de 
werkgeversservicepunten in de regio heeft geleid tot de vervulling van een groot aantal 
vacatures van deze vervoerder. De daarbij opgedane samenwerkingservaring wordt 
meegenomen in de verdere ontwikkeling van dienstverlening voor grote/regionale 
werkgevers. 

• In 2009 is veel energie gestoken in de ontwikkeling van het eerste regionale Branche 
Servicepunt (BSP) in Haaglanden, voor de sector Zorg en Welzijn, waarvoor de aftrap in 
2010 zal plaatsvinden. Initiator en coördinator zijn UWV-WERKbedrijf en WGS Den 
Haag. Inmiddels zijn ook de partijen in RPA verband betrokken bij dit initiatief en nemen 
deel aan de bredere samenwerking in de regio rondom dit BSP.  

• Er verscheen een gezamenlijk artikel over 
dienstverlening voor werkgevers van de 
werkgeversservicepunten en afdelingen 
werkgeversbenadering van gemeenten in de regio in 
de novemberuitgave van ´Business Haaglanden´ 

• Er zijn regionale afspraken gemaakt met Colo met 
betrekking tot het zoeken van specifieke 
stages/leerwerkbanen voor individuele jongeren, op 
verzoek van werkgeversservicepunten en 
werkpleinen. 

• Gemeenten en UWV-WERKbedrijf zijn gestart met 
de voorbereidingen voor de brancheweken in 2010 
op de werkpleinen en werkgeversservicepunten in de 
regio. Daarbij wordt regionaal afgestemd en 
samengewerkt. 

 
 
3.2 Contract compliance     
Contract compliance vormt reeds geruime tijd een gewaardeerd instrument bij de re-
integratie van langdurig werklozen. Ook in de regio Haaglanden vindt het toepassing. 
Contract compliance, of contract verplichting / 5%-regeling / social return, staat voor een 
(zekere mate van) verplichting voor een bedrijf om bij door de gemeente uitbesteed werk een 
deel van de arbeidskrachten uit het cliëntenbestand van gemeenten aan te nemen. 
 
De meeste gemeenten in de regio Haaglanden werken met een bepaalde vorm van contract 
compliance. Het doel van werkgroep contract compliance is om te komen tot één regeling 
om op die manier regionale samenwerking mogelijk te maken. Aangezien meerwaarde wordt 
verwacht van regionale samenwerking, heeft het Hoofdenoverleg contract compliance 
opgenomen in haar werkprogramma. 
 
Ter invulling hiervan heeft op 2 juni 2009 een bijeenkomst plaatsgevonden van beleids- en 
uitvoeringsmedewerkers uit de regio die bij dit onderwerp betrokken zijn. Daarbij bleek dat 
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regiogemeenten en het gewest Haaglanden, voor zover dat nog niet het geval was, 
overwegen om met contract compliance te beginnen respectievelijk dit intensiever toe te 
gaan passen als één van de maatregelen ter bestrijding van de economische crisis. De 5%- 
regeling van de gemeente Den Haag sprak de meeste deelnemers erg aan. Ze geeft 
duidelijkheid richting opdrachtnemers en andere gemeentelijke diensten, terwijl er toch 
ruimte is voor maatwerk. Dit leidde tot de gedachte om deze regeling uit te werken tot een 
regionaal model. 
 
Op 30 oktober ging het Hoofdenoverleg akkoord met het voorstel voor een regionaal model 
van de 5%-regeling en een globaal implementatieplan, zoals uitgewerkt door de werkgroep 
Contract compliance. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten 
Delft, Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, het RPA stafbureau en in 2009 een extern 
deskundige. 
 
Tijdens de Platformvergadering van 9 december hebben de bestuurders besloten om in te 
zetten op regionale invoering van de voorgestelde 5%-regeling. Voor de lokale 
besluitvorming en implementatie bepaalt iedere gemeente echter haar eigen tijdpad. De 
voortgang wordt na de zomer 2010 en voorjaar 2011 in het Platform geëvalueerd.  
 
 
3.3 Intensiveren gebruik maken van elkaars instrume nten  
Dit werkprogrammaonderdeel betreft het regionaal beschikbaar maken van een breed en 
divers aanbod aan re-integratie-instrumenten. Het doel van dit onderdeel is dat 
ketenpartners gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen waardoor er meer maatwerk 
wordt geleverd. Deze instrumenten zijn gericht op klanten van alle leeftijden, afkomstig van 
zowel gemeenten als het UWV. Daarnaast wordt binnen het project gewerkt aan het 
inventariseren en oplossen van knelpunten om structureel regionaal samenwerken concreet 
gestalte te geven.  
 
Voor het project is een begeleidingsgroep ingesteld die in 2009 regulier bijeenkwam. In deze 
begeleidingsgroep zijn de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Westland, 
Leidschendam-Voorburg en het UWV-WERKbedrijf vertegenwoordigd. Het RPA stafbureau 
faciliteert de begeleidingsgroep en het project. De voortgang van dit programmaonderdeel 
werd in ieder Hoofdenoverleg besproken.  
 
Fases 
‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’ is opgedeeld in vier operationele fases. Tijdens 
iedere fase ligt het accent op het inventariseren en oplossen van knelpunten. Stapsgewijs 
worden juridische, financiële en uitvoeringsknelpunten in samenspraak opgelost. Fases 1 en 
2 zijn inmiddels de projectstatus voorbij en volledig opgenomen in het reguliere werkproces. 
De fases zijn: 
 
Fase 1  september 2007 – juni 2008:  
Den Haag stelt 11 jongereninstrumenten open voor werkzoekenden van negen gemeenten 
(voltooid).  
 
Fase 2  juni 2008 – juni 2009:  
Den Haag stelt 44 instrumenten open aan de regio. Kandidaten van alle leeftijden mogen 
worden aangemeld (voltooid). 
 
Fase 3  juni 2009 – juni 2010:  
Alle negen regiogemeenten stellen instrumenten open aan elkaar (in ontwikkeling). 
 
Fase 4  juni 2010 – juni 2011 of eerder/later startmoment indien mogelijk: 
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Verdere intensivering van samenwerking. Mogelijkheden zijn afstemming en kennisdeling 
over inkoop en inkoopmomenten van instrumenten. 
 
Activiteiten 2009 
In mei 2009 heeft een uitvoerige evaluatie plaatsgevonden. Vanwege de positieve resultaten 
heeft het Platform besloten de eerste twee fases in de reguliere werkwijze op te nemen en 
fase 3 op te starten. In 2009 is verder gewerkt aan de uitbreiding van het aantal Haagse 
instrumenten naar 48 instrumenten eind 2009. Den Haag heeft flink geïnvesteerd in het op 
orde brengen van het interne werkproces. Dit is versterkt door de inzet van een zijconsulent 
in het najaar. Zij is de contactpersoon tussen de aanleverende klantmanagers en de 
leermeesters die met de klant aan de slag gaan. Per november 2009 is het aanbod van 
activiteiten en de aanmeldprocedure gedigitaliseerd via de site van het RPA Haaglanden 
(rpa.haaglanden.nl, via login: gebruikersnaam rpa en wachtwoord airco82).  
 
Vanaf 2009 biedt het UWV ook instrumenten aan via de infrastructuur van ‘gebruik maken 
van elkaars instrumenten’. Het betreft een beperkt aantal trajecten voor met name klanten 
met een fysieke beperking vanuit Den Haag. Tevens is in december een start gemaakt met 
een voorlichtingsronde aan de teams in de regiogemeenten door de zijconsulent met de 
projectcoördinator. Aan Platform en hoofden wordt de voortgang op ieder overleg 
teruggekoppeld. De begeleidingsgroep is in 2009 vijf keer bijeen geweest. Scopes zijn de 
werkprocessen, het aanbod, de instrumentengids, de communicatie, de facturatie route  en 
de structurele samenwerking. Eind 2009 is gestart met het voorbereiden van een regionaal 
aanbod van alle partijen aan en voor elkaar. Vanuit andere initiatieven is de vraag 
neergelegd de ontwikkelde infrastructuur van het samenwerkingsverband  ‘gebruik maken 
van elkaars instrumenten’ in te zetten. Dit betreft activiteiten vanuit het actieplan 
Jeugdwerkloosheid en contract compliance.  
 
Resultaten 2009 
Het project levert goede resultaten op en heeft voorbeeldfunctie binnen de regionale 
samenwerking. Er wordt constructief samengewerkt. Fase 3 zorgt voor verdere uitbreiding, 
samenwerking en professionalisering. Voor kleinere gemeenten is het voordeel met name 

dat zij klanten een traject kunnen 
aanbieden dat zij vaak zelf niet kunnen 
starten omdat er lokaal te weinig 
kandidaten zijn. Grotere gemeenten 
kunnen projecten aanvullen met regionale 
kandidaten. Daarnaast is voor iedere 
gemeente het aanbod verder vergroot en 
verbreed. De verbeterde werkprocessen 
met de inzet van de zijconsulent in Den 
Haag en het digitaliseren van de 
aanmeldprocedure heeft bijgedragen aan 
een verbetering van de organisatie en 
bespaart tijd en werk.  
 
 
 

Door de zijconsulent heeft het RPA stafbureau ook kunnen starten met de afbouw van een 
aantal uitvoerende werkzaamheden betreffende aanmeldingen en klantmonitoring. Jaarlijks 
stijgt het aantal aanmeldingen. Eind 2009 zijn 48 Haagse instrumenten opengesteld.  
 
Het aantal regioklanten dat in de afgelopen jaren gebruik maakte van een voorziening van 
Den Haag is als volgt:   
2008: 35 voorziening algemeen 
2009: 73 voorziening algemeen 

Voorlichtingsbijeenkomst in het kader van ‘Gebruik maken van 
elkaars instrumenten’ 
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Dit zijn voorlopige cijfers. De 
wordt gemaakt over het jaar 2009. 
 
 
3.4 Actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid
Uit eerdere economische crises die gepaard gingen met een sterke stijging van de 
werkloosheid is duidelijk geworden dat het vooral jongeren zijn die hier de dupe van worden.
De huidige crisis heeft het kabinet er daa
gemeenten, werkgevers en werknemers, arbeid
nodig is om het door de crisis ingezette
resultaat van deze gesprekken
aan de Tweede Kamer is aangeboden en tijdens een landelijke conferentie op 29 juni is 
gepresenteerd.  
 
Een van de vijf actielijnen uit dit landelijk actieplan is het bestrijden van de 
jeugdwerkloosheid op regionaal niveau. Daarvoor is er met 30 regio’s in het land een 
convenant afgesloten met als belangrijk onderdeel een regionaal actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Voor het landelijke actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid heeft het 
kabinet €250 miljoen uitgetrokken, voor de regionale actieplannen is voor d
2011 in totaal €153 miljoen gereserveerd. 
 
Ook de regio Haaglanden heeft in 2009 dit convenant afgesloten met het ministerie. Het 
convenant en bijbehorend actieplan zijn tot stand geko
Jeugdwerkloosheid, die vanuit het Hoofdenoverleg van de 
dit onderwerp is ingesteld. Het actieplan is het
samenwerking binnen de werkgroep tussen
WERKbedrijf en het RPA. Vanuit de werkgroep is nauw samengewerkt met 
onderwijsinstellingen, Colo en sociale partners
 
Het actieplan geeft richting aan de gezamenlijke acties die in de regio worden ontwikkeld om 
de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid te intensiveren. 
beschrijft de ambities van de regio Haaglanden om alles in het werk te stellen 
niet de dupe te laten worden van de huidige economische crisis.
is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken van een sluitende aanpak en 
het versterken van de regionale 
samenhang van de activiteiten. Het 
plan sluit aan op de vier progr
zoals beschreven in het landelijk 
actieplan Jeugdwerkloosheid van het 
ministerie van SZW. Van de 
beschikbare middelen uit het 
regionaal actieplan 
Jeugdwerkloosheid wordt een 
substantieel deel besteed aan 
kwetsbare jongeren. 

 
Het concept actieplan is voorgelegd 
aan het Hoofdenoverleg. De hoofden 
hebben zich achter de geformuleerde 
doelstellingen en beoogde result
geschaard waarna het regionaal 
actieplan in september 2009 is voorgelegd aan het ministerie. Aansluitend heeft het 
ministerie het plan beoordeeld en, met een aantal aandachtspunten, akkoord bevonden. In 

 

Dit zijn voorlopige cijfers. De definitieve cijfers volgen in de evaluatierapportage die in 2010 
wordt gemaakt over het jaar 2009.  

Jeugdwerkloosheid  
crises die gepaard gingen met een sterke stijging van de 

werkloosheid is duidelijk geworden dat het vooral jongeren zijn die hier de dupe van worden.
De huidige crisis heeft het kabinet er daarom toe gebracht te gaan praten 
gemeenten, werkgevers en werknemers, arbeidsmarktinstellingen en onderwijs, over wat er 

door de crisis ingezette tij van stijgende jeugdwerkloosheid te keren. Het 
deze gesprekken is het landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid dat

aangeboden en tijdens een landelijke conferentie op 29 juni is 

Een van de vijf actielijnen uit dit landelijk actieplan is het bestrijden van de 
osheid op regionaal niveau. Daarvoor is er met 30 regio’s in het land een 

convenant afgesloten met als belangrijk onderdeel een regionaal actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Voor het landelijke actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid heeft het 

n uitgetrokken, voor de regionale actieplannen is voor d
153 miljoen gereserveerd.  

Ook de regio Haaglanden heeft in 2009 dit convenant afgesloten met het ministerie. Het 
convenant en bijbehorend actieplan zijn tot stand gekomen door inzet van de werkgroep 
Jeugdwerkloosheid, die vanuit het Hoofdenoverleg van de Ketensamenwerking
dit onderwerp is ingesteld. Het actieplan is het resultaat van intensief overleg en 

binnen de werkgroep tussen gemeenten in de regio Haaglanden, 
en het RPA. Vanuit de werkgroep is nauw samengewerkt met 

onderwijsinstellingen, Colo en sociale partners.  

geeft richting aan de gezamenlijke acties die in de regio worden ontwikkeld om 
de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid te intensiveren. Het plan is een werkdocument en 
beschrijft de ambities van de regio Haaglanden om alles in het werk te stellen 

worden van de huidige economische crisis. De doelstelling van dit plan 
is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken van een sluitende aanpak en 
het versterken van de regionale 
samenhang van de activiteiten. Het 

n sluit aan op de vier programma’s 
zoals beschreven in het landelijk 
ctieplan Jeugdwerkloosheid van het 

Van de 
beschikbare middelen uit het 

actieplan 
oosheid wordt een 

deel besteed aan 

Het concept actieplan is voorgelegd 
aan het Hoofdenoverleg. De hoofden 
hebben zich achter de geformuleerde 
doelstellingen en beoogde resultaten 
geschaard waarna het regionaal 
actieplan in september 2009 is voorgelegd aan het ministerie. Aansluitend heeft het 
ministerie het plan beoordeeld en, met een aantal aandachtspunten, akkoord bevonden. In 

Ondertekening convenant jeugdwerkloosheid door wethouder Kool en    
staatssecretaris Klijnsma, oktober 2009   
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definitieve cijfers volgen in de evaluatierapportage die in 2010 

crises die gepaard gingen met een sterke stijging van de 
werkloosheid is duidelijk geworden dat het vooral jongeren zijn die hier de dupe van worden. 

rom toe gebracht te gaan praten met jongeren, 
onderwijs, over wat er 

tij van stijgende jeugdwerkloosheid te keren. Het 
actieplan Jeugdwerkloosheid dat in juni 2009 

aangeboden en tijdens een landelijke conferentie op 29 juni is 

Een van de vijf actielijnen uit dit landelijk actieplan is het bestrijden van de 
osheid op regionaal niveau. Daarvoor is er met 30 regio’s in het land een 

convenant afgesloten met als belangrijk onderdeel een regionaal actieplan 
Jeugdwerkloosheid. Voor het landelijke actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid heeft het 

n uitgetrokken, voor de regionale actieplannen is voor de periode 2009-

Ook de regio Haaglanden heeft in 2009 dit convenant afgesloten met het ministerie. Het 
men door inzet van de werkgroep 
Ketensamenwerking speciaal voor 

resultaat van intensief overleg en 
Haaglanden, het UWV-

en het RPA. Vanuit de werkgroep is nauw samengewerkt met 

geeft richting aan de gezamenlijke acties die in de regio worden ontwikkeld om 
Het plan is een werkdocument en 

beschrijft de ambities van de regio Haaglanden om alles in het werk te stellen om jongeren 
De doelstelling van dit plan 

is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken van een sluitende aanpak en 

actieplan in september 2009 is voorgelegd aan het ministerie. Aansluitend heeft het 
ministerie het plan beoordeeld en, met een aantal aandachtspunten, akkoord bevonden. In 

jeugdwerkloosheid door wethouder Kool en    
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december 2009 zijn de eerste extra middelen, voor 2009 een bedrag €3,6 miljoen, aan de 
regio beschikbaar gesteld. 
 
Al voor het ministerie haar formele goedkeuring gaf voor het regionale actieplan is de regio al 
gestart met activiteiten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Naast dat de regio geheel 
nieuwe activiteiten ontwikkelde werden ook bestaande activiteiten uitgebreid of regionaal 
ingezet.  
 
Resultaten 
Het RPA heeft in de 2e helft van 2009 een belangrijke rol gespeeld in de uitrol van een van 
de belangrijkste actielijnen uit het landelijk actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid. Samen 
met de coördinerende gemeente Den Haag heeft het RPA opgetreden als contactpersoon 
richting het ministerie, de VNG en andere relevante partijen. Het RPA heeft de werkgroep, 
die op advies van de hoofden is ingesteld, voorgezeten en hiervan de verslaglegging 
gedaan. In 2009 is de werkgroep in totaal 14 keer bijeen geweest. Daarnaast heeft het RPA 
inhoudelijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de projectstructuur, aan het 
actieplan en bijbehorende documenten en heeft zij een belangrijk deel van het schrijfwerk 
voor haar rekening genomen. Sinds november is er een externe projectcoördinator 
Jeugdwerkloosheid gestart die fungeert als eerste aanspreekpunt voor de vele betrokken 
partijen en in nauwe samenwerking en afstemming met de regio verantwoordelijk is voor de 
verdere uitrol van het actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid in 2009, 2010 en verder.  
 
 
3.5 Plan van aanpak WWB verhuizers        
In het Hoofdenoverleg is in 2009 de wens uitgesproken om tot een regionale aanpak te 
komen voor die situaties waarbij een cliënt met een WWB uitkering en een lopend re-
integratie traject verhuist naar een andere gemeente binnen de regio. Dit had een tweeledig 
doel: 
1. Voorkomen dat een reeds gestart re-integratietraject wordt afgebroken, waardoor geld en 

tijd van gemeenten bespaard kan worden en de motivatie van de cliënt behouden. 
2. Voorkomen dat cliënten in voorkomende gevallen een verhuizing gebruiken om onder de 

verplichtingen uit te komen die behoren bij een WWB-uitkering. 
 
Om tot een regionale aanpak in dit kader te komen werd in 2009 de werkgroep ´WWB 
Verhuizers´ ingesteld, bestaande uit beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten, 
ondersteund door het RPA stafbureau. 
 
Resultaten 
De werkgroep heeft een voorstel geformuleerd voor een nieuw, regionaal in te voeren 
werkproces, inclusief een implementatieplan. Uitgangspunt van dit werkproces is dat na 
verhuizing van een WWB-cliënt de oude en nieuwe woongemeente samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de voortzetting van een lopend re-integratietraject, inclusief 
onderlinge financiële afspraken. Daarbij worden alleen bindende afspraken gemaakt waar de 
uitvoering van de verschillende gemeenten elkaar raakt. Verder wordt er uitgegaan van 
behoud van de (verantwoordelijkheid voor de) eigen werkprocessen van de verschillenden 
gemeenten. 
 
In mei werd het voorstel in het Hoofdenoverleg geaccordeerd  en vanaf juni 2009 is gestart 
met de implementatie van dit nieuwe werkproces in alle individuele gemeenten. Uit 
tussentijdse monitoring in het laatste kwartaal van 2009 bleek dat het invoeren van deze 
regionale aanpak meer voeten in de aarde heeft dan aanvankelijk gedacht, het nieuwe 
werkproces kwam schoorvoetend op gang en geconcludeerd werd dat grondige doorvoering 
nog enige inspanning zou vergen. In het eerste kwartaal van 2010 wordt het werkproces 
geëvalueerd, verdere besluitvorming hangt af van de resultaten. 
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3.6 Onderwijs en Arbeidsmarkt  
Om de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in de regio Haaglanden te verbeteren is 
versterking van de samenwerking van regionale arbeidsmarktpartijen belangrijk. Het RPA 
was in 2009 in het kader hiervan betrokken bij de activiteiten die zijn beschreven in de 
volgende paragrafen.  
 
3.6.1 Samenwerking Provincie Arbeidsmarkt - Onderwi js  
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 vraaggerichte 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 
 
Om deze doelstellingen te bereiken is het 
Convenant ‘Werkgeversgericht 
arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid’ afgesloten 
voor de periode 2009-2011. Naast de 
provincie en de drie RPA’s is voor dit 
convenant ook de Kennisalliantie Zuid-
Holland een samenwerkingspartner. 
 
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. Dit heeft in 2009 dan ook volop plaatsgevonden. Het 
RPA heeft daarnaast deelgenomen aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de 
provincie en heeft regelmatig contact gehad met Kennisalliantie.  
 
In het voorjaar 2009 heeft het RPA een positief advies uitgebracht aan de provincie over 
onderstaande projecten (het betreft nieuwe en doorlopende projecten, gestart in vorige 
jaren). De provincie heeft de adviezen overgenomen en de projecten gehonoreerd. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op 2 juli is deze subsidieverlening feestelijk bekend gemaakt. In 
oktober 2009 zijn nog eens 3 nieuwe projecten ingediend en gehonoreerd (project 12 t/m 14, 
start op 1-1-2010). 
 
 
 
 
 

Symbolische overdracht van subsidie door de provincie, juli 
2009 
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Projecten Doel Loopt door 
tot en met 

1. Partners in business, 
Samenwerkingsverband Onderwijs 
Bedrijfsleven 2007-2010 (SOB 
Haaglanden) 

Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs - bedrijfsleven 

2009 

2. Talenten vinden, binden en 
benutten SOB Westland 

Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs - bedrijfsleven 

2009 

3. SOB Oostland Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs -bedrijfsleven 

2010 

4. SOB Delft Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs -bedrijfsleven 

2009 

5. SOB Zoetermeer Structureel verbeteren van de relatie en 
samenwerking onderwijs -bedrijfsleven 

2009 

6. Technotalent Mentorproject Stimuleren van de doorstroom in de 
beroepskolom en uitstroom naar 
arbeidsmarkt techniek/technologie 

2011 

7. GreenportLab 4 students  Stimuleren doorstroom en uitstroom 
beroepskolom technisch opgeleiden voor 
instroom Greenport Westland 

2011 

8. Kenniscentrum Wetenschap en 
Techniek 

Verbeteren kwaliteit techniek- en 
bètaonderwijs en aansluiting onderwijs – 
arbeidsmarkt 

2010 

9. Loopbaanmotor voor Techniek Stimuleren doorstroom en uitstroom 
binnen de beroepskolom technologie 

2011 

10. Bol op de werkvloer 
Transport/logistiek 

Stimuleren samenwerking onderwijs- 
bedrijfsleven en uitstroom 
transportmedewerkers 

2011 

11. Cool Flying (bovenregionaal) Bijdragen aan meer instroom opleidingen 
T&L, met name op mbo niveau 

2011 

12. Programma praktijkgericht 
onderzoek Mechatronica 

Stimuleren doorstroom mbo-hbo en 
uitstroom naar arbeidsmarkt hoger 
technisch personeel 

2011 

13. Company College Tendering Verbeteren samenwerking onderwijs en 
bedrijfsleven en stimuleren uitstroom 
hoog opgeleide logistici 

2010 

14. Regio Regisseur en MKB 
Nederland 

Versterken relatie onderwijs – 
bedrijfsleven. 

2011 

 
 
Resultaat 
In de zomer van 2009 zijn de lopende projecten bezocht en gemonitord. Alle projecten 
verliepen tot dan toe volgens planning. Bij sommige projecten was het in eerste instantie 
lastig stages te vinden, dit probleem is echter later in het jaar opgelost. Een aantal projecten 
heeft last gehad van de kredietcrisis. Desondanks denken alle projectaanvragers hun 
doelstellingen te behalen binnen de looptijd van het project en wordt verwacht dat het geld 
wordt opgebruikt. Verder is in september een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar 
bestaande projecten en potentiële projectaanvragers waren uitgenodigd. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot drie nieuwe projecten. 
 
  
3.6.2 Aanpak laaggeletterdheid; Doe weer mee       
De primaire doelstelling van het convenant Aanpak laaggeletterdheid Haaglanden 2009-
2011 is het in samenwerking terugdringen van (functioneel) analfabetisme middels een 
regionale wervingscampagne. Deze campagne staat bekend onder de naam ‘Doe weer 
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mee!’ en wil meer laaggeletterde inwoners uit de regio Haaglanden stimuleren tot het volgen 
van een lees-, schrijf- of rekencursus bij een erkende onderwijsinstelling. 
 
Organisatie 
Plan van aanpak en voortgang worden jaarlijks in het Platformoverleg van het RPA met de 
onderwijswethouders besproken en vastgesteld. De stuurgroep van ‘Doe weer mee!’ is 
verantwoordelijk voor de aansturing. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de 
regiogemeenten, het ROC Mondriaan, het ROC ID college en het RPA. ROC Mondriaan is 
verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de campagne. De uitvoering gebeurt aan 
de hand van een jaarlijks opgesteld plan van aanpak. De projectleider is namens ROC 
Mondriaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en de rapportage over de 
voortgang. 
 
Financiering 
Zoals vastgelegd in het convenant financieren de gemeenten gezamenlijk het budget van de 
campagne. Dit is geregeld binnen de productovereenkomsten van de negen gemeenten met 
hun ROC’s.  
 
Activiteiten 2009 
‘Doe weer mee!’ kan terugkijken op een goed jaar. De ondertekening van het convenant in 
juni 2009 maakt duidelijk dat er binnen Haaglanden veel draagvlak is voor de aanpak van 
lees- en schrijfproblemen bij volwassenen. Deze ondertekening is gekoppeld aan de 
certificatenuitreiking in juni.  

 
Het Plan van aanpak 2009 is 
in samenwerking met een 
groot aantal partners 
uitgevoerd. Dit betekent dat 
veel diverse activiteiten op het 
gebied van werving en 
toeleiding zijn gerealiseerd. 
Ook is het netwerk van de 
campagne verder uitgebreid 
en mede dankzij extra steun 
van gemeente Den Haag kon 
in de tweede helft van 2009 
sterk geïnvesteerd worden in 
het vergroten in de materialen 
van ‘Doe weer mee!’. Er is 

gestart met een herontwerp 
van de huisstijl van en 

aanpassing en ontwikkeling van (nieuwe) materialen. In februari 2010 is dit traject afgerond. 
De stuurgroep waarin ook het RPA stafbureau is vertegenwoordigd is in 2009 zeven keer 
bijeen geweest.  
 
Resultaten 2009: toename percentage cursisten 
Sinds de start van ‘Doe weer mee!’ in 2004 stijgt het aantal cursisten in Haaglanden jaarlijks 
gemiddeld 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2009 is dit percentage toegenomen 
tot 28%. Dit is meer dan het dubbele van de doelstelling van 10% groei. Totaal hebben in 
2009 705 cursisten deelgenomen aan een lees-, schrijf- of reken cursus. In 2008 waren dit er 
548. Ook het aandeel van cursisten die nog niet eerder een les volgden is gestegen met 
44% (395 cursisten in 2009 tegenover 274 in 2008).  
 

Uitreiking certificaten aan kandidaten in Delft 
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3.6.3 Samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en  Overheid (SOB)   
Het was een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van SOB’s in de regio Haaglanden. De 
ontwikkeling heeft geleid tot een totaal aantal van negen SBO’s binnen de grenzen van de 
regio Haaglanden. Drie in Den Haag (ZKD, BLF en Centrum), een SOB in respectievelijk 
Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Westland, Oostland en sinds 2009 ook in Leidschendam-
Voorburg. 
 
Vanaf het begin van de SOB’s heeft de provincie Zuid-Holland bijgedragen aan de 
financiering ervan. In de periode 2004 - 2006 voor het ‘Project Bruggen bouwen tussen 
bedrijfsleven en beroepsonderwijs’ en in de periode 2007 - 2009 voor het project ‘Partners in 
Business’.  
 
De Kamer van Koophandel (KvK) Den Haag, als penvoerder en aanvrager van de subsidie 
heeft zich ook in 2009 sterk ingezet voor de SOB’s. Omdat de financiering van de SOB’s 
voor de periode na 2009 onduidelijk was heeft de KvK aan Hobéon gevraagd een 
tussenbalans op te maken en een voorstel te doen voor de periode na 2009. Dat rapport 
werd tijdens een besturendag op 13 mei 2009 basis voor de discussie over de toekomst. 
 
Ook al wordt de noodzaak van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven door één 
ieder gevoeld, niet altijd is duidelijk of de vorm van het SOB de beste is en hoe de 
financiering tot stand kan komen. Er is ook een groot verschil tussen de diverse SOB’s. In 
Den Haag zijn de SOB’s gebiedgericht terwijl de andere SOB’s gemeentebreed zijn. Zo is  
het SOB Zoetermeer vervlochten met de Sociaal Economische Agenda (SEA) van de 
gemeente Zoetermeer en is de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven goed 
georganiseerd.  
 
De discussie rond het voortbestaan van de SOB’s was eind 2009 nog niet afgerond en zal in 
2010 vervolgd worden. 
 
 
3.6.4 Ontwikkelingen bij het CBO        
Het CBO (Contact Bedrijven Onderwijs Haaglanden) is een adviesorgaan van de Kamer van 

Koophandel. In het CBO zitten 
vertegenwoordigers van Onderwijs en 
bedrijfsleven. Het RPA heeft in de 
persoon van de directeur (Maria 
Croonen) zitting in het CBO. In 2009 
kwam het CBO vijf maal bijeen, 
onderwerpen waren o.a. de 
ontwikkelingen rond de SOB’s (zie 
vorige paragraaf), ontwikkelingen in het 
HBO en in de zorg. Daarnaast is er in 
opdracht van het CBO een onderzoek 
gedaan naar de knelpunten bij de 
stages op MBO en HBO. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door een student van 
de Haagse Hogeschool en leverde veel 

informatie op. In november 2009 is de voorzittershamer door 
Jan Berendse overgedragen aan Manita Koop. 
 
 
 
 

De leden van het CBO, samen met de vertrekkende (Jan Berendse) 
en de nieuwe voorzitter (Manita Koop) 


