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Voorwoord
Voor het RPA Haaglanden was 2007 een goed jaar. Het RPA Haaglanden kreeg in het 7de
jaar van haar bestaan een steeds duidelijkere rol. Ook landelijk is er steeds meer
belangstelling voor de regionale arbeidsmarkt.
De activiteiten van het RPA richtten zich in de eerste plaats op het afstemmen van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en in de aanpak van de knelpunten die zich daarbij voordoen.
De RPA publicatie ‘Haaglanden werkt 2007, cijfers en trends op de arbeidsmarkt’ gaf daarbij
een goede leidraad.
In Haaglanden is het aantal werklozen in 2007 steeds verder gedaald, maar nam het
aandeel ouderen in het werklozenbestand toe. Daarnaast zijn er in vele sectoren tekorten
geconstateerd, met name tekorten aan hoger opgeleide werknemers. Het beleid om deze
knelpunten aan te pakken wordt veelal lokaal (gemeentelijk) gevormd. In RPA verband wordt
dit beleid regionaal op elkaar afgestemd. Zo was er aandacht voor de afstemming van de
aanpak van de jongeren- en ouderenproblematiek, voor de ketensamenwerking en de
werkgeversbenadering, de ontwikkelingen in de WSW enz.
In 2007 is de sectorale benadering van het RPA verder uitgewerkt (zie Regionale Agenda).
Met in gedachten het feit dat het werklozenbestand met name uit laagopgeleide mensen
bestaat hebben we zes sectoren benoemd waar mogelijk baanopeningen zijn. Van deze
sectoren is een schets gemaakt, die allereerst met stakeholders wordt besproken en waarbij
er vervolgens wordt gekeken naar mogelijke acties of projecten. Voor de zorg, bouw, vervoer
en opslag en de tuinbouw is dat al duidelijk in beeld gebracht. Dit wordt verder tot acties
uitgebouwd in 2008.
In de zomer van 2007 is er vanuit VNG een actie gestart om de regionale arbeidsmarkt via
de lokale (gemeentelijke) regie meer gestalte te geven. Haaglanden heeft daarbij duidelijk
gekozen voor het RPA als regio en als trekker. Het voorstel om, samen met UWV en CWI,
tot een gemeenschappelijke regionale visie te komen op het gebied van de ketensamenwerking en om ook de werkgeversbenadering verder regionaal gestalte te geven is door het
platform in december geaccordeerd. Dit zal verder uitgewerkt worden in 2008.
Het jaar 2007 was een jaar van veranderingen in de samenwerking met de Provincie. Voorop
stond dat de Provincie aan heeft gegeven de samenwerking onverminderd te willen
voortzetten. Echter in het nieuwe coalitieakkoord ging het beleidsterrein ‘aansluiting
onderwijs arbeidsmarkt’ van de afdeling ‘Samenleving’ naar de afdeling ‘Economie’. Dit
betekent een koerswijziging van aandacht voor voortijdig schoolverlaters naar aandacht voor
de problemen aan de vraagkant (werkgevers). Op 3 oktober is een intentieverklaring
bestuurlijk bekrachtigd waarin de samenwerking van Provincie met de 3 RPA’s en de
Kennisalliantie wordt vormgegeven.
Waar we vooral trots op zijn is het RPA experiment ‘gebruik maken van elkaars
instrumenten’. In de zomer van 2007 zijn we gestart met dit experiment waarbij Haagse reintegratie-instrumenten en projecten worden opengesteld voor jongeren uit de hele regio. Het
experiment is erop gericht te kijken of dit mogelijk is en om eventuele problemen te
signaleren en op te lossen. Dit experiment verloopt zeer voorspoedig en zal in 2008 worden
uitgebreid.
Ik wens u veel leesplezier,
Maria Croonen
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1. Inleiding
Het RPA Haaglanden streeft naar een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Zij wil dat realiseren door:
•
•
•
•

het samenbrengen van partijen die een rol spelen op de arbeidsmarkt;
het verzamelen, uitwisselen, analyseren en publiceren van arbeidsmarktgegevens;
het initiëren, stimuleren en monitoren van knelpuntoplossende projecten;
het bevorderen van regionale afstemming van (gemeentelijk) beleid vb. jongerenaanpak.

De bovenstaande doelstellingen zijn leidend geweest voor de activiteiten in 2008, die in deze
rapportage nader worden beschreven.

Hannie van Leeuwen, Voorzitter RPA Haaglanden

Leeswijzer
Deze Rapportage 2007 is opgesteld en geordend volgens het jaarplan 2007. Na een
voorwoord met hoogtepunten uit het jaar 2007 en een korte inleiding wordt in hoofdstuk 2
verslag gedaan over het reilen en zeilen van de organisatie van RPA Haaglanden in 2007.
Daarna wordt ingegaan op het inhoudelijke programma met activiteiten. Als laatste vindt u
het financieel verslag en de bijlagen.
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2 Organisatie in 2007
2.1 Leden platform
Eind 2007 hadden de volgende partijen zitting in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid:
Gemeenten

Den Haag
Zoetermeer
Delft
Rijswijk
Westland
Wassenaar
Leidschendam-Voorburg
Pijnacker-Nootdorp
Midden-Delfland

Werkgevers

VNO-NCW West
MKB

Werknemers
UWV
CWI
Onderwijs

Voorzitter

Stichting Zorginstellingen Pieter
van Foreest
Vedior
Van Dorp Installaties bv
Siemens Nederland N.V.
Autoschadeherstel
FloraHolland
Tuinbouw
Kamer van Koophandel
FNV
CNV
UWV Midden-West Nederland
CWI Midden-West Nederland
ROC, Mondriaan
ROC, ID College
VMBO, Stichting Lucas
Onderwijs
HBO, Haagse Hogeschool
Onafhankelijk

de heer H.P.M. Kool
de heer dr. T.J. Haan
mevrouw drs. S.C.C.M. Bolten
de heer J. Bolte
mevrouw M.A.A. de Goeij-van der Klugt
de heer mr. P. van de Locht
de heer drs. G.G.J. Rensen
de heer L.C.H. Suijker
mevrouw C.J.M. van Nimwegenvan Wieringen
de heer drs. M.J. Griep
mevrouw D. Topper
de heer drs. M. Bakker
de heer R.N. Schippers/
de heer M.C.H.J. Zaadhof
de heer R. de Vries
De heer L. J. Moerland
de heer H.W. van Dorp
de heer M. J. van Wulfften Palthe
De heer S.F. Hielkema
de heer ir. J.P. Teelen
de heer A.C. Hartman
de heer P.J.L. den Dulk
mevrouw L. Anders
vacature
de heer J.R. van der Leij
de heer Th.L.M.C. de Bakker
mevrouw drs. J.C. Leenhouts
de heer J.P. Bijlstra
de heer H.A.J. van Asseldonk
mevrouw H.B. Catsburg
mevrouw J. van Leeuwen

Mevrouw D. Topper heeft de heer M. Griep opgevolgd als vertegenwoordiger van VNO-NCW
West in het platform. De heer A. Hartman heeft de heer J. Teelen opgevolgd ten behoeve
van de vertegenwoordiging van de sector Tuinbouw in het platform. De heer M. van Wulfften
Palthe heeft de heer H. van Dorp opgevolgd ten behoeve van de vertegenwoordiging van de
sector Techniek in het platform.
Ten behoeve van de vertegenwoordiging van MKB zijn de heer R. Schippers en M. Zaadhof
in het platform opgenomen. Op verzoek van het platform zijn in 2007 ook de heer S.
Hielkema uit de autoschadeherstelbranche en de heer L. Moerland van Vedior in het
platform opgenomen.
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Platformvergadering 21 maart 2007

2.2 Vergaderingen platform
In 2007 kwam het platform vijf maal voltallig bijeen. In oktober was er daarnaast een
bijeenkomst van de werkgeversvertegenwoordiging uit het platform en in december was er
een kerngroepvergadering (Gemeenten, CWI en UWV). Hieronder een impressie van een
aantal van de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest.

Platformvergadering 21 maart
Op 21 maart is de ‘Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid Haaglanden 2006-2010’ door alle
platformleden ondertekend (bijlage 5.1 blz. 30). Tevens zijn de Jaarrapportage 2006 en het
Financieel Jaarverslag 2006 vastgesteld, evenals het Jaarplan 2007 en de Begroting 2007.
Daarnaast hebben de Platformleden een positief advies gegeven over de aanvragen voor de
2e subsidietranche 2007 van de projecten uit de regio in het kader van het Convenant met de
Provincie Zuid-Holland, met als hoofddoel verbetering van de aansluiting OnderwijsArbeidsmarkt.

Platformvergadering 30 mei
Thema van de Platformvergadering op 30 mei was aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt. Ook
de wethouders Onderwijs van de negen gemeenten in Haaglanden zijn hiervoor uitgenodigd.
Doel was discussie en afstemming over de (aanpak van de) jongerenproblematiek in de
regio.
Truus van Noort, RMC coördinator en beleidsmedewerker onderwijs Den Haag, hield een
inleiding over de ontwikkelingen m.b.t. voortijdig schoolverlaten in Haaglanden, de
Effectrapportage RMC Haaglanden 2005/2006, de verbeteringen en knelpunten met
betrekking tot de RMC-functie in de regio en de noodzaak tot verdere verbetering van de
regionale afstemming en uitwisseling m.b.t. de aanpak van jongerenproblematiek en
voortijdig schoolverlaten. Kitty van der Capellen, projectleider Leren & Werken, hield een
presentatie over de voortgang en resultaten van dat project in de regio Den Haag.
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Tijdens de vergadering is de RPA publicatie “Haaglanden Werkt 2007, Cijfers en trends van
de arbeidsmarkt” gepresenteerd.

Platformvergadering 5 juli
De Platformvergadering op 5 juli stond voor een groot deel in het teken van het thema
‘Ouderenparticipatie op de arbeidsmarkt’. Er werd een presentatie gegeven door
vertegenwoordigers van het ‘Netwerk Organisatie & Vergrijzing’ (Randstad, Kluwer en
KPMG) over de uitkomsten en aanbevelingen van de in opdracht van het Netwerk
uitgevoerde ‘Vergrijzingsmonitor’. Deze monitor zoomt in op de gevolgen voor de
bedrijfsvoering en de personeelsproblematiek in relatie tot vergrijzing, waarbij in 2007 de
publieke sector werd bekeken. Daarnaast werden door Theo de Bakker van CWI de aanpak,
instrumenten en resultaten van de ‘Actie Talent 45+’ uiteengezet. Vervolgens vond discussie
en afstemming plaats over de verdere aanpak van het bevorderen van ouderenparticipatie in
de regio.
Het tweede thema op de agenda was de ontwikkeling in de Sociale Werkvoorziening.
De heer Biesheuvel, voorzitter van Cedris, de brancheorganisatie sociale werkgelegenheid
en arbeidsintegratie, heeft een schets gegeven van de nieuwe wetgeving en zijn visie op de
wachtlijstproblematiek. Hij heeft hierbij stilgestaan bij de eventuele kansen voor regionale
samenwerking die de modernisering biedt en ging hierover in gesprek met de Platformleden.

Platformvergadering 18 oktober
De vergadering op 18 oktober stond deels in het teken van het thema onderwijs –
arbeidsmarkt en de nieuwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland. De
‘Intentieverklaring Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) / KennisAlliantie (KA) in
relatie tot de uitvoering van het Provinciaal Arbeidsmarkt – Onderwijsbeleid’ (zie bijlage 5.2
blz. 37) werd door de platformleden geaccordeerd, als basis voor het verder vormgeven van
de samenwerking met de Provincie. Tevens hebben de Platformleden een positief advies
gegeven over de projectaanvragen uit de regio, in het kader van het Convenant met de
Provincie, ingediend voor de 1e subsidietranche 2008.
Een tweede belangrijk thema op de agenda was de regionale samenwerking
arbeidsmarktbeleid in het kader van de VNG-actie. VNG heeft een aantal trekkersgemeenten
benoemd om het regionaal arbeidsmarktbeleid in hun regio te trekken en de regie daarvoor
op te pakken. In Haaglanden hebben de gemeenten deze trekkersrol bij het RPA
Haaglanden neergelegd.
Tenslotte is uitgebreid stilgestaan bij de voortgang van de verschillende activiteiten in het
kader van de Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid.

Bijeenkomst Werkgeversvertegenwoordiging 25 oktober
Op 25 oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de werkgevers en
werkgeversvertegenwoordigers die deelnemen in het RPA Haaglanden. Doel van deze
bijeenkomst was met hen van gedachten te wisselen over hun visie op een aantal regionale
arbeidsmarktproblemen. Wat beschouwen zij als de belangrijkste aandachtspunten en
oplossingsrichtingen binnen het kader van de Regionale Agenda, welke ideeën en
voorstellen hebben zij voor de regionale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in 2008
en hoe kan de samenwerking met werkgevers daarbij bevorderd worden.
De uitkomsten van deze vergadering zijn geagendeerd op de platformvergadering van 21
november 2007.
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Platformvergadering 21 november
Op 21 november stond de regionale sectorale arbeidsmarktbenadering op de agenda en
werden er onder meer besluiten genomen voor het vervolg van de sectoraanpak in 2008. De
sectorschetsen en vacatureoverzichten lager opgeleiden werden gepresenteerd, waarin de
situatie en mogelijkheden voor laag opgeleiden in de zes speerpuntsectoren worden
geschetst.
Mede op basis van de uitkomsten van de werkgeversbijeenkomst op 25 oktober is
gesproken over de mogelijkheden om werkgevers meer te betrekken bij de aanpak van
arbeidsmarktproblematiek.
Tevens hebben de Platformleden het ‘Actieprogramma RPA Aanpak Ouderen’ vastgesteld.
Dit Actieprogramma is mede tot stand gekomen op basis van in het Platform en de
werkgroep RPA gevoerde discussies.

Kerngroep 19 december
De Kerngroep van het RPA bestaat uit de vertegenwoordigers van de gemeenten, UWV en
CWI. Op 19 december heeft de kerngroep besluiten genomen over zowel de regionale
afstemming van de werkgeversbenadering en marktbewerking als de regionale ontwikkeling
van de ketensamenwerking in Haaglanden.
Daarnaast heeft tijdens de vergadering op feestelijke wijze de bestuurlijke bekrachtiging van
het RPA Experiment ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’ plaatsgevonden.

2.3 Beheerstichting en bestuur
Het bestuur van de Stichting RPA Haaglanden vergaderde twee maal. Het bestuur
accordeerde de begroting 2008 en het financieel jaarverslag 2006.

2.4 Werkgroep RPA
Werkgroep RPA bereidt enerzijds de agendapunten voor de platformvergaderingen voor en
werkt anderzijds aan de verzoeken en uitkomsten van de platformvergaderingen. Op de
agenda van Werkgroep RPA staan standaard het verslag van de vorige keer, een
terugkoppeling van de laatste platformvergadering, de voorbereiding van de komende
platformbijeenkomst en de samenwerking met de provincie Zuid Holland. Verder zijn in 2007
aan de orde gekomen:
- Ontwikkelingen regionaal arbeidsmarktbeleid (Participatietop, G4 standpunt en VNG
standpunt regionale samenwerking)
- Ouderen (Monitor, Actieprogramma)
- Jongeren (RPA Experiment Gebruik maken van elkaars instrumenten, RMC
effectrapportage, Stageloket Haaglanden)
- Regionale sectorale arbeidsmarktbenadering (Samenwerking met de bouwsector, Sector
aanpak laaggekwalificeerd werk, Vraaggerichte samenwerking tussen gemeenten en
sector zorg)
- Regionale werkgeversbenadering
- Presentatie over aanvragen ESF 2008 (Nuggers, 55+ en arbeidsgehandicapten)
- Regiometer
- Gesubsidieerde arbeid
- Contract compliance
- EVC en competentieprofielen
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Naast de reguliere bijeenkomsten van Werkgroep RPA vond 3 december 2007 een
themabijeenkomst gesubsidieerde arbeid plaats in het jaar 2007 met experts van het
Ministerie SZW en de RWI.

Werkgroep RPA

In 2007 kwam Werkgroep RPA 6 keer bij elkaar. Het betrof de volgende leden:
Gemeenten

Den Haag

Zoetermeer
Delft
Rijswijk
Westland
Wassenaar
Leidschendam-Voorburg

Werkgevers

Pijnacker-Nootdorp
Midden-Delfland
Stadsgewest
VNO-NCW West
Kamer van Koophandel

UWV
CWI

MKB
UWV Midden-West Nederland
CWI Midden-West Nederland

Onderwijs

ROC, Mondriaan
ROC, ID College

Voorzitter

VMBO, Stichting Lucas
Onderwijs
HBO, Haagse Hogeschool
RPA

de heer A. Ashenafi
mevrouw F. Jansen-Buijten
de heer J. Apperloo
de heer A. Huntelaar
de heer F. Wosgien
mevrouw M. van de Kaaij
de heer. P. de Groot
mevrouw K. Hermans
mevrouw M. van Dooren
mevrouw M. van den Enk
de heer M. Scheenhart
de heer N. Brandts
de heer G. Kroes
de heer G. Scholtens
de heer J. Cornelissen
de heer F. van Kreuningen
de heer R. Kroeders
de heer F. de Jongh
de heer M. Bakker
de heer J. van der Leij
mevrouw K. Nieuwstraten/
de heer R. Plas
mevrouw M. Staas
mevrouw K. Apperloo
de heer T. Blom
mevrouw H. van Leening
mevrouw M. van Schie
(afhankelijk van agenda)
(afhankelijk van agenda)
mevrouw M. Croonen
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2.5 Stafbureau
In 2007 bestond het stafbureau uit de directeur, drie
beleidsmedewerkers en een administratieve
ondersteuning, tezamen 4,2 Fte.

RPA Stafbureau

2.6 Financiën
De negen gemeenten in de regio Haaglanden zorgen door een structurele financiële bijdrage
voor de basisfinanciering van het RPA. Daarnaast financiert de provincie Zuid Holland de
inzet van het stafbureau voor de invulling en uitvoering van het Regionaal Actieprogramma
Onderwijs Arbeidsmarkt. De productie van het boekje ‘Haaglanden werkt 2007’ werd
financieel ondersteund door de Kamer van Koophandel en Stadsgewest Haaglanden. Het
jaarbudget voor het RPA was in 2007 € 340.000. Voor het financiële verslag van 2007 zie
hoofdstuk 5.

2.7 Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid 2006 - 2010
Tijdens de platformvergadering van 21 maart 2007 is de Regionale Agenda
Arbeidsmarktbeleid Haaglanden ondertekend door de platformleden (zie
Ondertekendocument Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid Haaglanden in bijlage 1). Het
betreft door de platformleden gemeenschappelijk gevoelde arbeidsmarktknelpunten, die zich
bovendien goed lenen voor regionale samenwerking:
• Regionale (sectorale) arbeidsmarktbenadering,
o Regionale (sectorale) arbeidsmarktinformatie
o Gecoördineerde vraaggerichte werkgeversbenadering
• Activerend Arbeidsmarktbeleid, met als speerpunten onder meer:
o Aanpak actuele problematiek jeugdwerkloosheid
o Aanpak actuele Ouderenproblematiek (45+)

2.8 Ontwikkelingen Regionaal Arbeidsmarktbeleid
In 2007 is er vanuit de landelijke overheid met hernieuwde aandacht gekeken naar regionale
samenwerking. Aan de ene kant is er aandacht voor de ketensamenwerking, die steeds
meer gestalte krijgt o.a. in het toonkamermodel. Aan de andere kant is men er steeds meer
van overtuigd dat de arbeidsmarkt regionaal is en dat er regionaal samengewerkt moet
worden. In het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG ‘Samen aan de slag’ (juni 2007) is het
volgende opgenomen:
Aansluiting arbeidsmarkt
SZW en VNG streven naar het samenbrengen van het decentraal arbeidsmarktbeleid en reintegratie in één loket op lokaal/regionaal niveau. Dat versterkt de mogelijkheden voor
gemeenten om een vraaggericht reïntegratie -beleid te voeren. Gemeenten gaan verder met
deze ontwikkeling en spannen zich in om werkgevers, onderwijs, werknemers, CWI en UWV
op het niveau van de regionale arbeidsmarkt bijeen te brengen en concrete
prestatieafspraken te maken over de wederzijdse inzet, kwaliteiten effectiviteit van de
dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. Om tot een regionaal
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arbeidsmarktbeleid te komen en te kunnen functioneren als slagvaardige gesprekspartners
van regionaal opererende partijen, zullen gemeenten hun beleids- en/of
organisatiekracht regionaliseren.
In dit verband is de relatie met het uitvoeringsplan van de toonkamerprincipes zoals deze
door de werkgroep AKO in september is vastgesteld (op advies van de Werkgroep DivosaCWI-UWV) ook van belang.
Uit het uitvoeringsplan van de invoering van de toonkamersprincipes van AKO:
De toonkamerprincipes(dienstverleningsformule) worden inmiddels door de ketenpartners als
uitgangspunt voor de verdere vormgeving en inrichting van de ketensamenwerking
aanvaard. Deze toonkamerprincipes zijn:
- Eén geïntegreerd en ontschot ketenwerkproces voor alle burgers/werkzoekenden en
werkgevers in de keten Werk (o.a. diagnose aan de kop van het proces, frontoffice stuurt
backoffice aan)
- Eén aanspreekpunt voor werkzoekenden
- Eén aanspreekpunt voor werkgevers
- Inkoop van re-integratiemiddelen/vrij regelruimte
- Klantbenadering & gedrag en houding van medewerkers
- Mogelijkheden klant te kunnen volgen en mee te communiceren (klant
volg/communicatiesystemen)
- Huisvesting onder 1 dak voor alle klanten (bij voorkeur BVG)
Door de VNG zijn in 2007 56 ‘voortrekkersgemeenten’ benaderd, met het verzoek invulling te
geven aan deze beleidsafspraken. Voor Haaglanden zijn Den Haag, Delft en Zoetermeer als
voortrekkersgemeenten benaderd en is wethouder Kool van gemeente Den Haag door de
VNG als ambassadeur aangewezen. De gemeenten in Haaglanden hebben aan de VNG
aangegeven dat er al samenwerking in de regio Haaglanden bestaat. Zij willen hun ambities
t.a.v. regionale samenwerking concretiseren in het huidig samenwerkingsmodel van het
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid en door de ‘Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid’
van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden, zoals die voor de periode 20062010 is afgesproken. Voor de uitwerking van de regionale ambitie zoals die door de VNG
wordt geformuleerd is een werkgroep ingesteld naast het bestaande afstemmingsoverleg op
beleidsmedewerkerniveau. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordiging van Den Haag,
Delft en Zoetermeer. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt, dat in de
Platformvergadering van 19 december (Kerngroep) is geaccordeerd. Dit plan stelt voor om
een inventarisatie te maken van de stand van zaken van de ketensamenwerking per
gemeente, een bijeenkomst te organiseren voor de hoofden sociale dienst om vervolgens te
komen tot een regionale visie, die bestuurlijk bekrachtigd wordt. Hierbij zal er met name
aandacht besteed worden aan de werkgeversbenadering (marktbewerkingplannen). Dit plan
zal uitgewerkt worden in 2008.
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3 Activiteiten 2007
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de activiteiten van het platform (RPA Haaglanden)
en het stafbureau in 2007.

3.1 Arbeidsmarkt Informatie
Zoals Hannie van Leeuwen aangeeft in het voorwoord van Haaglanden Werkt 2007 “Is
arbeidsmarktinformatie een voorwaarde voor een succesvolle arbeidsmarktbenadering en de
afstemming van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Inzicht in cijfers, trends,
kansen en knelpunten bieden partijen en organisaties onderbouwing bij de ontwikkeling en
uitvoering van hun arbeidsmarktbeleid en de inzet van de juiste instrumenten.” Daarom heeft
het RPA ook in 2007 verschillende activiteiten ondernomen om arbeidsmarktinformatie
inzichtelijk te maken en te verspreiden in de regio.

Publicatie ‘Haaglanden Werkt 2007’
In mei 2007 heeft het RPA de zesde editie van
‘Haaglanden Werkt, cijfers en trends van de
arbeidsmarkt’ uitgegeven, i.s.m. CWI, Kamer van
Koophandel en Stadsgewest Haaglanden. De laatste
twee hebben naast de cijfermatige en inhoudelijke
bijdrage ook financieel bijgedragen aan de publicatie.
Door middel van tabellen en grafieken met toelichting
wordt informatie over bedrijfsleven, werkgelegenheid,
(beroeps)bevolking, werkzoekenden en sociale
zekerheid overzichtelijk bijeen gebracht. Hoofdstuk 7,
‘Een blik op de toekomst’, geeft een doorkijkje naar
de ontwikkelingen in de periode 2007 – 2010 op de
arbeidsmarkt in Haaglanden.

Regiometer aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt
Ook in 2007 was het RPA Haaglanden actief betrokken bij de ontwikkeling van de
Regiometer. Het RPA maakt deel uit van de ‘Initiatiefgroep Regiometer’, die zich sinds 2006
inspant om voor Haaglanden te komen tot een digitaal instrument waarop (bestaande)
informatie over onderwijs en arbeidsmarkt - en de aansluiting daartussen - dynamisch,
overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en interactief beschikbaar komt. Tevens moet het mogelijk
zijn om trends, prognoses, toekomstscenario’s en handvatten voor concreet beleid en actie
te genereren, (waarbij rekening gehouden kan worden met verschillende variabelen die van
invloed kunnen zijn). De Regiometer zal ook doorverwijzen en linken naar andere sites,
rapporten, monitoren etc. die relevant zijn voor de (regionale) arbeidsmarkt.
De Initiatiefgroep Regiometer bestaat uit: RPA Haaglanden, OTC Haaglanden, Kamer van
koophandel Haaglanden en Stadsgewest Haaglanden. Tevens vindt er afstemming plaats
met CWI. De Initiatiefgroep heeft in 2007 aansluiting gezocht bij de Provincie Zuid-Holland,
die op zoek was naar een instrument voor het maken van gedegen arbeidsmarktanalyses,
onder meer voor de samenwerking Onderwijs-Arbeidsmarktbeleid met de drie RPA´s in de
provincie. Dit heeft ertoe geleid dat de Provincie de ontwikkeling van de Regiometer
Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt financiert.
Sinds eind 2007 is er de Begeleidingsgroep Regiometer, die zich richt op zowel de
inhoudelijke, de organisatorische als de PR-aspecten m.b.t. de ontwikkeling van de
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Regiometer. Naast RPA Haaglanden en de andere partijen uit de Initiatiefgroep nemen de
volgende partijen aan de Begeleidingsgroep deel: Provincie Zuid-Holland, RPA Rijn-Gouwe,
RPA Rijnmond en KMR (Technocentrum Rotterdam).

Zoeklocaties voor arbeidsmarktinformatie
In 2007 heeft het RPA Haaglanden het overzicht ‘Zoeklocaties voor arbeidsmarktinformatie’
ontwikkeld. Dit overzicht geeft de gebruiker een beeld van beschikbare landelijke,
provinciale, regionale en lokale arbeidsmarktinformatie, wat de verschillende publicerende
instanties aan producten en data aanbieden en de websites waar die informatie te vinden is.

Informatie arbeidsmarkt
Gedurende het gehele jaar heeft het RPA gevraagd en ongevraagd informatie gegeven aan
diverse partijen over arbeidsmarktcijfers, ontwikkelingen en beschikbare rapporten en
zoekplaatsen voor arbeidsmarktinformatie.
Zo heeft het RPA presentaties gegeven tijdens voorlichtingen en discussiebijeenkomsten
over onderwijs en arbeidsmarkt, waaronder:
- een workshop over arbeidsmarktrelevantie van opleidingen voor decanen en mentoren
van vmbo- en mbo-scholen en andere geïnteresseerden, georganiseerd op 19 april 2007
door het SOB Delft;
- de themabijeenkomst ‘De arbeidsmarkt in Haaglanden’, georganiseerd op 3 mei 2007
door de Kring ‘Werken in Delft’ van het Meisjeshuis Delft.
Het RPA heeft regelmatig data en teksten geleverd voor publicaties en presentaties, zoals:
- de folder ‘Jong Den Haag Werkt. Jeugdwerkloosheid in de regio Haaglanden: feiten en
cijfers’, ten behoeve van de bijeenkomst ‘Jong Den Haag Werkt’ op 25 oktober 2007;
- de presentie van Research voor Beleid tijdens het Jubileumsymposium ‘De toekomst zal
het leren’ van het CBO, op 29 november 2007;
- artikelen in kranten, onder andere in AD Haagse Courant.

3.2 Regionale Sectorale Arbeidsmarktbenadering
Uit regionale arbeidsinformatie blijkt dat het werklozenbestand bestaat uit een grote
meerderheid laagopgeleiden. Op basis van desk- en fieldresearch heeft het platform, 30
november 2006, voor vier jaar zes speerpuntsectoren bepaald met mogelijkheden voor
laagopgeleiden: Zakelijke dienstverlening, Handel/ horeca, Bouw, Tuinbouw, Zorg en
Vervoer/opslag. De rol van het RPA in de regionale sectorale arbeidsmarktbenadering is een
ondersteunende. Het is de bedoeling om voor het gebied Haaglanden inzicht te krijgen in de
mogelijkheden voor regionale samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties,
onderwijs, bedrijfsleven, branche- en sectororganisaties, O&O-fondsen en Kenniscentra.
Daarvoor zijn de volgende activiteiten ondernomen:

Rapporten/ Deskresearch
In 2007 zijn bestaande onderzoeksrapporten geanalyseerd en gescreend op regionale
sectorinformatie, met name over de toekomstige vraag en arbeid. Het betreft onder meer:
- CWI arbeidsmarktprognose 2007-2012
- RWI arbeidsmarktanalyse 2007
- Erbo enquête KvK (Haaglanden)
- Haaglanden Werkt 2007
- Monitor Werkgelegenheid Stadsgewest Haaglanden
- COLO-barometer regio Midden West
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Regionale vacatureoverzichten laaggekwalificeerd werk
Op basis van CWI-gegevens zijn voor een heel jaar elke maand regionale
vacatureoverzichten naar sector en beroep gemaakt. De laaggekwalificeerde functies waar
het hele jaar vraag naar is bij het CWI, vallen binnen de zes prioriteitssectoren en zijn
opgenomen in de sectorschetsen laaggekwalificeerd werk.

Sectorschetsen voor laaggekwalificeerd werk
Voor elk van de zes gekozen sectoren; Zakelijke dienstverlening, Handel/ horeca, Bouw,
Tuinbouw, Zorg en Vervoer/opslag, is een schets laaggekwalificeerd werk ontwikkeld.
Bestaande initiatieven worden onder de aandacht gebracht, beroepsopleidingen, O&O
fondsen, kansrijke laaggekwalificeerde beroepen en discrepanties op regionaal sectorniveau
worden benoemd. De schetsen laaggekwalificeerd werk hebben als doel dat partijen in de
branche elkaar kunnen vinden voor regionale samenwerking en acties. De schetsen zijn
continue in ontwikkeling. De schetsen worden regelmatig getoetst door sleutelfiguren uit de
sector. In het boekje Haaglanden Werkt 2007 zijn de verwachte ontwikkelingen voor de zes
speerpuntsectoren opgenomen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de kansen in
deze sectoren voor laagopgeleide niet-werkende werkzoekenden.

Samenwerking kenniscentra
De samenwerking tussen het RPA en de kenniscentra is geïntensiveerd. In 2007 hebben
drie afstemmingsoverleggen plaatsgevonden met COLO. De kenniscentra geven aan dat
veelgevraagde beroepen binnen 10 jaar kunnen verdwijnen, maar dat competenties blijven
bestaan. Zij ondersteunen een groeiende rol voor EVC (Erkenning Verworven Competenties)
binnen arbeidsmarktbeleid. Voor de groep overgebleven werklozen in de huidige
hoogconjunctuur is scholing van “burgerschapsvaardigheden” en “werknemersvaardigheden”
vaak een noodzakelijke investering. Werkgevers en O&O fondsen tonen meestal pas
interesse om te investeren in werkzoekenden vanaf niveau BBL2. De kenniscentra hebben
regionale sectorale arbeidsmarktinformatie, sleutelfiguren per sector en mogelijkheden voor
laagopgeleiden aangeleverd voor de RPA sectorschetsen laagopgeleid werk. Zij hebben de
RPA sectorbijeenkomsten mee voorbereid.

Aanpak Vervoer en opslag
Op de platformvergadering van 21 november 2007 heeft het platform besloten dat de sector
Vervoer en opslag in navolging van de Bouw verder wordt uitgediept. Dit zal o.a. worden
opgepakt door een regionale sectorbijeenkomst te organiseren.
Het RPA stafbureau had nog nauwelijks een netwerk in de vervoerssector. Voor de opbouw
van een netwerk in de vervoersector is op 21 november 2007 deelgenomen aan het KNV
Jaarcongres bij de Mondriaan Onderwijsgroep. Mondriaan heeft die dag een nieuwe
opleiding voor het beroepsvervoer gelanceerd. Mevrouw van Leeuwen heeft meegewerkt
aan het KNV Jaarcongres door deel te nemen aan de paneldiscussie over de werving en
opleiding van chauffeurs.

Aanpak Handel en horeca
Op de platformvergadering van 21 november 2007 heeft het platform besloten dat de sector
Handel en horeca in navolging van de Bouw verder wordt uitgediept. Dit zal o.a. worden
opgepakt door een regionale sectorbijeenkomst te organiseren.
Het RPA heeft in 2007 een afstudeeropdracht laten uitvoeren naar extra
plaatsingmogelijkheden voor werklozen bij Grootwinkelbedrijven in Den Haag.
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Aanpak Bouw
In 2007 is de samenwerking met de Bouw opgepakt. Werklozen kunnen instromen (met een
tweejarig arbeidscontract) bij Stichting Haagbouw om een BBL2 traject te starten. Indien dit
een te hoog niveau is kunnen deelnemers uit de hele regio via een voorschakel in de
bouwsector instromen via het Bouw en woningbouwbeheerproject/ BBL1 traject (met een
gesubsidieerde baan). Om dit te bereiken zijn tot de zomer van 2007 vier
projectbijeenkomsten georganiseerd voor regionale samenwerking met de bouwsector.

Opleidingslocatie Stichting Haagbouw

Bovendien zijn het project Infra weg- en waterbouw, het project Installatietechniek en het
Schildersproject van de gemeente Den Haag opengesteld voor alle jongeren tot 27 jaar in de
regio vanaf oktober 2007 in het RPA Experiment ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’.

Aanpak Tuinbouw
De tuinbouw was ook in 2007 een belangrijke sector voor Haaglanden. Het RPA voert
regelmatig overleg met de Tuinbouw (LTO glaskracht) en de gemeente Den Haag om
ontwikkelingen te bespreken. Er loopt doorlopend een project voor instroom van
werkzoekenden in de tuinbouw. In het kader van het experiment ‘Gebruik maken van elkaars
instrumenten’ (zie blz 18) is die instroom verbreed naar de hele regio. In het Westland is in
2007 het SOB Westland (Samenwerking Onderwijs bedrijven) opgericht. Het SOB Westland
wordt als project: ‘Talenten vinden,Talenten binden,Talenten’ mede gefinancierd door de
Provincie.

Aanpak Zorg
Het Platform heeft positief geadviseerd over de projectaanvragen JAZO (Jongeren aan Zet in
de Ouderenzorg) in Den Haag en Delft, voor zowel de 2e subsidietranche 2007 als voor de
vervolgaanvragen 1e tranche 2008, in het kader van het convenant Onderwijs-Arbeidsmarkt
met de provincie Zuid-Holland. Het JAZO-project Den Haag is opengesteld voor regionale
deelname, als één van de instrumenten in het RPA Experiment ‘Gebruik maken van elkaars
instrumenten’.
Het Platform was in augustus 2007 vertegenwoordigd bij de landelijke bijeenkomst (en het
vooroverleg daarvan) waar drie straatsecretarissen (SZW, VWS, OCW) het startsein gaven
voor zeven regionale proefprojecten, gericht op het vergroten van de instroom van lager
opgeleiden in de zorgsector. Twee van die proefprojecten vinden plaats in Haaglanden: ILOZ
te Delft, Westland e.o. (Instroom Lager Opgeleiden Zorg) en IDP te Den Haag e.o. (Instroom,
Doorstroom, Participatie zorgsector). Binnen het Platform wordt besproken hoe deze
projecten regionaal gestimuleerd kunnen worden. Het RPA was in november 2007 aanwezig
bij de startbijeenkomst van ID Care, georganiseerd door ID College en SOB Zoetermeer.
Zorg- en welzijnsinstellingen uit Zoetermeer e.o. hebben daar samen met het ID College en
de andere aanwezige partijen een aanvang gemaakt met een samenwerkingsplan, dat
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vervolg krijgt in 2008. Mevrouw van Leeuwen schetste in haar inleiding de ontwikkelingen,
kansen en bedreigingen voor de zorg- en welzijnsector.
Eind 2007 heeft het RPA de samenwerking met ZW Haaglanden geïntensiveerd, gericht op
een regionale aanpak van de problematiek in zorg en welzijn.

Aanpak Zakelijke dienstverlening
Het Beveiligingsproject JTT en het Beveiligingsproject BBL2 van de gemeente Den Haag zijn
opengesteld voor alle jongeren tot 27 jaar in de regio vanaf oktober 2007 in het RPA
Experiment ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’.

3.3 Regionale Werkgeversbenadering
Kennisuitwisseling methodieken
In het RPA jaarplan 2007 is afgesproken te komen tot regionale afstemming door
methodiekuitwisseling van lokale werkgeversbenaderingen. Er is in 2007 een overzicht
gemaakt met alle initiatieven van werkgeversbenadering in de regio Haaglanden. Hierin
waren opgenomen: werkgeversloketten, marktbewerkingplannen, samenwerking met de
gemeentelijke afdelingen EZ, contract compliance, work first, BVG-/ toonkamerontwikkeling,
initiatieven WSW bedrijven, SOB’s, Regioregisseur. Op basis van dit overzicht hebben de
kerngroepleden op 19 december 2007 besloten dat er in RPA-verband regionale
marktbewerkingsmodellen zullen worden ontwikkeld en gecoördineerd, rekening houdend
met lokale initiatieven en aanpakken. Er moet een regionale aanpak en afstemming worden
ontwikkeld waar het grotere werkgevers betreft, waarvan de vestigingsplaats geografisch niet
tot één gemeente beperkt is. Er moet voorkomen worden dat dezelfde werkgever vanuit
verschillende loketten benaderd wordt. Het doel is het ontwikkelen van meerdere loketten in
de regio, die nauw met elkaar samenwerken en afspraken maken, waarbij wel meer
regionale coördinatie gewenst is. Daarnaast vinden de gemeenten en UWV/CWI het
ontwikkelen van één regionaal, virtueel loket voor werkgevers een goed idee.
Werkgeversbenadering is ook onderdeel van de regionale ketensamenwerking. Het Plan van
aanpak regionale ambities Ketensamenwerking is ook op 19 december 2007 door het
platform geaccordeerd.

Werkgeversbijeenkomst
Op 25 oktober 2007 heeft een extra vergadering plaats gevonden van het RPA Haaglanden.
Hiervoor zijn alleen de werkgevers(vertegenwoordigers) uitgenodigd. Doel was van
gedachten te wisselen over hun visie op de belangrijkste aandachtspunten en
oplossingsrichtingen binnen het kader van de Regionale Agenda. De uitkomsten van deze
discussie hebben gediend als input voor de brede platformvergadering van 21 november
2007. Het uiteindelijk doel was te komen tot voorstellen die in het Platform kunnen leiden tot
concrete afspraken met werkgevers en activiteiten voor 2008. Gevraagd naar de inbreng van
de werkgevers heeft VNO-NCW West de volgende punten ingebracht.
-

-

“Allereerst is er een gezamenlijke werkgroep gevormd tussen MKB (haaglanden) en
VNO-NCW (haaglanden) met als aandachtsgebied "mismatch op de arbeidsmarkt”. Deze
werkgroep start met een enquête onder de leden van de beide organisaties waar zij
behoefte aan hebben om een bijdragen te leveren aan het beter matchen van vraag en
aanbod. De uitkomst van deze enquête zal de basis zijn voor de extra activiteiten.
MKB en VNO-NCW gebruiken hun nieuwsbrieven aan de leden om onderwerpen
structureel onder de aandacht te brengen.
Lopende projecten zoals Jong Den Haag Werkt, Leren en Werken e.d. dragen bij aan het
plaatsbaar maken van mensen.
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-

-

VNO NCW is initiatiefnemer van het Poortwachterscentrum Haaglanden om bedrijven
rond de tafel te krijgen die personeel met enigerlei beperking (opnieuw) te matchen met
aanwezige werkgevers.
VNO NCW voert structureel een lobby voor voldoende ruimte voor stadsgebonden
bedrijven op bestaande bedrijventerreinen als Binckhorst en op kleine, aan te leggen
bedrijvenlocaties in achterstandwijken. Hier kunnen laagopgeleiden ook vaak werk
vinden”.

3.4 Activerend Arbeidsmarktbeleid
3.4.1 Actuele problematiek onder jongeren
RPA Experiment ‘Gebruik maken van elkaars instrumenten’
In het Platform is, mede in overleg met de wethouders Onderwijs, de wens ontstaan om de
uitwisseling van instrumenten en trajecten tussen gemeenten te bevorderen en te faciliteren.
In 2006 is gebleken dat dit in de praktijk nog moeilijk te realiseren was. Daarom is op
verzoek van het platform een overzicht van alle trajecten voor jongeren in de regio
opgesteld, om van daaruit te zoeken naar mogelijkheden. In de platformvergadering van 18
oktober 2006 is dit overzicht besproken en besloten het regionaal uitwisselen van
instrumenten mogelijk te maken. Er is bestuurlijk afgesproken dat er rekening wordt
gehouden met regionale uitwisseling in nieuw op te stellen contracten voor
jongerentrajecten. Bij bestaande contracten is in 2007 onderzocht of een Addendum kon
worden opgenomen om regionale uitwisseling mogelijk te maken.
In de ambtelijke werkgroep van het RPA heeft de gemeente Den Haag aangeboden te
komen met een voorstel in de vorm van een pilot. Het RPA Experiment “Gebruik maken van
elkaars instrumenten” is per 1 juni 2007 gestart voor een jaar. Het RPA Experiment heeft als
doel knelpunten te inventariseren en deze pragmatisch op te lossen. Uitgangspunt bij de pilot
is dat de Haagse re-integratievoorzieningen worden opengesteld voor jongeren van de
regiogemeenten (en in een later stadium wellicht de jongeren van het UWV), met de
bedoeling om als dat goed loopt ook re-integratie instrumenten uit andere gemeente
regionaal open te stellen.

Startbijeenkomst 26 september 2007

Op 26 september 2007 zijn tijdens een succesvolle netwerkbijeenkomst de eerste elf Haagse
jongereninstrumenten, die voor regionale aanmelding zijn opengesteld, gepresenteerd aan
de regio:
1. Tuinbouw bbl1
2. Installatietechniek bbl2
3. Bouw/ woningbeheer bbl1
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Infra/ weg- en waterbouw bbl1
Schildersproject
Beveiligingsproject bbl2
JAZO (zorg)
Beveiliging JTT (activering)
SALTO (activering)
Trix (activering)
Basisdiagnose (diagnose service)

De reacties van de meer dan 80 deelnemers waren enthousiast. Er werden ijverig kaartjes
uitgewisseld en er zijn werkbezoeken gepland. De bijeenkomst heeft de klantmanagers van
gemeente 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 gebracht met de bemiddelaars, coördinatoren en leermeesters achter de
jongereninstrumenten. Dit ter ondersteuning bij het doorverwijzen van de jongeren binnen
hun caseload naar de juiste plek richting arbeidsmarkt.
Het RPA verzorgt de projectcoördinatie, de monitoring en organiseert de bijeenkomsten van
de regionale begeleidingsgroep waar knelpunten aan de orde worden gesteld. In de
begeleidingsgroep nemen verschillende medewerkers van gemeente Den Haag
(beleidsmedewerkers, financieel medewerkers, instrumentintermediairs), medewerkers van
de regiogemeenten Delft en Zoetermeer en het RPA deel. De begeleidingsgroep is in 2007
zes keer bij elkaar gekomen.
In december is in een rapportage beschreven wat er allemaal is ondernomen door het RPA,
de gemeente Den Haag en de regio in de eerste fase van het Experiment “Gebruik maken
van elkaars instrumenten”. Het jaar 2007 betekende voor het experiment een intensieve
voorbereiding. De projecten en aanmeldprocedures zijn duidelijk omschreven in een
instrumentengids. Ook de prijzen en betaling zijn daarin opgenomen. De instrumentgids,
wordt actueel gehouden op de RPA website.

Bestuurlijke bekrachtiging Kerngroepvergadering, 19 december 2007

Tijdens de kerngroepvergadering op 19 december 2007 heeft de bestuurlijke kick-off en
bekrachtiging van het RPA-experiment op feestelijke wijze plaatsgevonden. De wethouders
uit de regio zijn verheugd over de verbreding van hun aanbod richting jonge werklozen met
Haagse instrumenten.

Regionale samenwerking RMC
In oktober 2007 zijn, in het kader van het convenant Onderwijs-Arbeidsmarkt met de
Provincie Zuid-Holland, door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland projectaanvragen ingediend voor de
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1e subsidietranche 2008. Het betrof projecten voor een gezamenlijke aanpak ‘De opsporing
van uit beeld geraakte jongeren’. De voorbereiding is tot stand gekomen in samenwerking
met het RPA Haaglanden en de SMC’s Delft en Den Haag.
Tijdens de platformvergadering op 30 mei 2007 was Truus van Noort, RMC coördinator en
beleidsmedewerker onderwijs Den Haag, te gast. Zij hield een inleiding over de
ontwikkelingen voortijdig schoolverlaten in Haaglanden, de Effectrapportage RMC
Haaglanden 2005/2006, de verbeteringen en knelpunten met betrekking tot de RMC-functie
in de regio. Ze gaf de noodzaak aan tot verdere verbetering van de regionale afstemming en
uitwisseling m.b.t. de aanpak van jongerenproblematiek en voortijdig schoolverlaten.
Het RPA heeft in 2007 regelmatig deelgenomen aan het regionale overleg van de SMC’s en
het afstemmingsoverleg met managers en beleidsmedewerkers van Buro Leerlingzaken en
RMC Haaglanden. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als: voortgang projecten
convenant Onderwijs-Arbeidsmarkt, regionale afstemming jongerenaanpak en
ontwikkelingen voortijdig schoolverlaten in de regio. Uitkomsten uit deze overleggen zijn
meegenomen in de activiteiten van het RPA en in overleggen met het Platform en de
werkgroep RPA.

Jong Den Haag Werkt
Op 16 april 2007 heeft het event ‘Jong Den Haag Werkt’ plaats gevonden voor werkgevers.
Initiatiefnemers zijn ING, KPMG, KPN, Den Haag,
VNO NCW West, MKB Randstad, JongActief,
Gemeente Den Haag, RPA Haaglanden. Het doel is
de initiatieven om jongeren aan de slag te helpen op
de kaart te zetten en de rol die werkgevers daarbij
kunnen spelen. Aan de voorbereiding van dit
evenement heeft de directeur van het stafbureau
deelgenomen aan de initiatiefgroep (4 bijeenkomsten)
en een beleidsmedewerker aan de projectgroep (2
bijeenkomsten). Op 16 april was het stafbureau
aanwezig met een stand met regionale
arbeidsmarktinformatie.
Jong Den Haag Werkt, 10 april 2007

Regionaal actieprogramma Onderwijs – Arbeidsmarkt Haaglanden
De projecten onder het Convenant onderwijs-arbeidsmarkt dragen allen bij aan het verhogen
van het aantal jongeren dat met een afgeronde startkwalificatie het onderwijs verlaat en het
bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Verwezen wordt daarom naar hoofdstuk 3.6
Convenant Onderwijs - Arbeidsmarkt met de Provincie.

3.4.2 Actuele problematiek onder ouderen
Monitor Oudere Werklozen Haaglanden
Op basis van door CWI aangeleverde cijfers heeft het RPA de ‘Monitor Oudere Werklozen
Haaglanden’ ontwikkeld, met name bedoeld ter informatie en ondersteuning van
beleidskeuzes en ontwikkelen van een aanpak van de ouderenproblematiek. Deze monitor
levert gegevens over de groep niet-werkende werkzoekenden (nww) in de leeftijd van 45 tot
65 jaar, zowel regionaal (afgezet tegen landelijke cijfers) als per gemeente. Daarbij komen
zaken aan de orde als opleidings- en beroepsniveau, duur werkloosheid en
bemiddelbaarheid. Deze monitor wordt voortgezet in 2008.
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Actieprogramma ouderen
In het Platform en de Werkgroep RPA zijn ook in 2007 discussies gevoerd over de cijfers en
problematiek van de werkloosheid en arbeidsparticipatie van ouderen in Haaglanden en de
mogelijke oplossingsrichtingen. Mede op basis daarvan is in 2007 het ‘Actieprogramma RPA
Aanpak Ouderen’ tot stand gekomen. Dit Actieprogramma is vastgesteld tijdens de
Platformvergadering van 21 november 2007 (als onderdeel van het Jaarplan 2008).
De uitvoering van het programma start in 2008.
Doel van dit programma is:
- Helderheid verschaffen over de aard en omvang van de problematiek en mogelijkheden
om die aan te pakken.
- Komen tot regionale afstemming over de aanpak van de problematiek.
- Waar mogelijk een regionale aanpak ontwikkelen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van bestaande instrumenten en waar nodig nieuwe worden ontwikkeld.
- Bevorderen van de betrokkenheid van werkgevers, om zo met elkaar te komen tot concrete
afspraken voor de aanpak.

Dedicated deelname Vergrijzingsmonitor
De Platformleden zijn door het ‘Netwerk Organisatie & Vergrijzing’ uitgenodigd om als
dedicated deelnemer mee te doen aan het onderzoek voor de ‘Vergrijzingsmonitor 2008’
Dat wil zeggen dat, bij voldoende deelname van verschillende niveaus binnen de organisatie,
voor de deelnemende organisatie ook een monitor op maat wordt gemaakt: een rapportage
over de vegrijzingsproblematiek binnen de eigen organisatie. In het laatste kwartaal heeft het
RPA voorbereidende werkzaamheden verricht voor potentiële ‘dedicated’ deelname van de
organisaties/bedrijven van de verschillende Platformleden die hun belangstelling daarvoor
hadden uitgesproken.

Leeftijdsbewust beleid
Het RPA heeft in 2007, net als in voorgaande jaren, de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimuleren
leeftijdsbewust beleid’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen de
regio onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft het RPA de projecten die in de afgelopen
jaren in de regio door middel van deze regeling zijn ontstaat op een rij gezet, als voorbeelden
en good practices.

3.4.3 Actuele Onderwerpen Activerend Arbeidsmarktbeleid
WSW
Per 1 januari 2008 is de tweede fase van de modernisering van de Wet sociale
Werkvoorziening ingegaan. Aanleiding voor de modernisering is tweeledig: de
kostenontwikkeling van de WSW en daarnaast bevindt de WSW zich in een veranderende
omgeving, waar meer beleidsvrijheid en beleidsverantwoordelijkheid op decentraal niveau
ontstaat als gevolg van de wijziging van het omliggende stelsel (WWB, Wet WIA, WMO).
Een van de veranderingen bij de modernisering houdt in dat het WSW-budget aan
individuele gemeenten worden verstrekt op basis van het aantal WSW geïndiceerden dat
woonachtig is in de gemeente in plaats van een vaste subsidie per WSW-plaats.
Het doel van de modernisering is de WSW te behouden voor de doelgroep. Dit zijn personen
met een lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische handicap, die zelf graag willen werken
en daarvoor aangewezen zijn op de WSW. Het doel is passend werk te creëren voor
mensen die op de WSW zijn aangewezen in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving.
Binnen de regio Haaglanden wordt gebruik gemaakt van vier WSW-bedrijven. In totaal
stonden er per 1 juli 2007 rond de 709 WSW-geïndiceerden op de wachtlijsten. De
gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben besloten het
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moderniseringstraject en de activering van de wachtlijst gezamenlijk uit te werken in een
projectorganisatie.
Op de RPA platformvergadering van 5 juli 2007 heeft de heer Biesheuvel, voorzitter van
Cedris, de brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie, een schets
gegeven van de nieuwe wetgeving en zijn visie op de wachtlijstproblematiek. Hij heeft hierbij
stilstaan bij de eventuele kansen voor regionale samenwerking die de modernisering biedt.
Gesubsidieerde arbeid
In het najaar van 2007 is opnieuw een overzicht gesubsidieerd werk gemaakt door
Werkgroep RPA. Het is de bedoeling om de afbouw van ID- en WIW-banen in kaart te
brengen en van inzet van Opstapbanen, Proefplaatsingen en andere vormen van
gesubsidieerde arbeid in de regio. Denk hierbij aan de invulling van de nieuwe
participatiebanen; het werken met behoud van uitkering.
Op 3 december 2007 is een extra bijeenkomst georganiseerd over gesubsidieerde arbeid
met de beleidsambtenaren en experts van het Ministerie SZW en de RWI. Het doel is
regionaal vergelijkbare subsidieregelingen beschikbaar te stellen richting werkgevers.
Thema’s die uit de bijeenkomst gekomen zijn, zijn het afstemmen van de lokale invulling van
werken met behoud van uitkering, vaste loonkostensubsidies, maatwerksubsidies met een
loonwaardeinstrument.
Een ander issue dat onder gesubsidieerde arbeid valt zijn de buitensteedse ID-ers. De WWB
kent een overgangsregeling inhoudende dat een gemeente ID-ers en WIW-ers kan
subsidieren tot 2009 ook al wonen ze in een andere gemeente (zgn. buitensteedse ID-ers en
WIW-ers). In 2007 is bekend geworden dat per 1-1-2009 het financieren van buitensteedse
ID-ers en WIW-ers niet meer mag. Voor deze problematiek is vanuit gemeente Den Haag
(WAM) in samenwerking met de beleidsmedewerkers van de RPA-gemeenten gezamenlijk
beleid gemaakt. De buitensteedse ID’ers staan vooralsnog buiten de activiteiten van het RPA
(stafbureau). Het platform is en blijft wel via het stafbureau geïnformeerd over de
buitensteedse ID’ers.

3.5 Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt
SOB vorming
SOB staat voor Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven. De SOB’s makelen en schakelen
tussen bedrijven en scholen en ontwikkelen duurzame samenwerkingsrelaties tussen deze
partijen. Die samenwerking is gericht op beter onderwijs, scholing, ondernemerschap en
kennisuitwisseling en speelt in op de ontwikkeling naar meer praktijkgericht onderwijs en
competentiegericht leren. In vorige jaren zijn de volgende SOB’s opgericht: in Den Haag de
SOB’s ZKD (Zichtenburg Kerketuinen en Dekkershoek), Centrum en BLF (Binkhorst
Laakhaven en Fruitweg), in Rijswijk de CBOR (Commissie Bedrijf en Onderwijs). In 2006 zijn
er naar deze voorbeelden, maar op een andere schaal, SOB’s gestart in Zoetermeer en in
Delft. In 2007 is het SOB Westland van start gegaan. De SOB vorming is een project in het
actieprogramma van de Provincie en wordt in Den Haag medegefinancierd met D2 geld
(Europese subsidie). De Kamer van Koophandel is trekker van het project SOB-vorming.

CBO
Het Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs (CBO) is een adviesorgaan van de Kamer van
Koophandel en slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vertegenwoordigers uit
beide werelden kunnen er hun ideeën, wensen en ervaringen uitwisselen. Met de kennis en
inzichten die dat oplevert, kan het CBO weer adviezen uitbrengen aan bedrijfsleven en
onderwijs in de regio Haaglanden. De focus ligt daarbij op het beroepsonderwijs (vmbo-mbo21/39
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hbo). Op 29 november 2007 vierde het CBO haar tienjarig bestaan met het symposium ‘De
toekomst zal het leren', een conferentie over de aansluiting tussen arbeidsmarkt en
onderwijs in Haaglanden. Het RPA
heeft zitting in het CBO. Het CBO kwam
in 2007 vijf maal bijeen. De
onderwerpen hebben overeenkomst
met de onderwerpen die op de agenda
van het RPA staan. Zo is er aandacht
voor techniek, de tekorten op de
arbeidsmarkt, werkgever voor de klas,
SOB vorming enz. Het platform is in dit
overleg vertegenwoordigd door haar
directeur, waardoor de samenhang
tussen de activiteiten van het CBO en
van het RPA gewaarborgd wordt.
CBO Symposium, 29 november 2007

Leren en Werken, duale trajecten
De ministeries OCW en SZW hebben gezamenlijk de projectdirectie Leren Werken ingesteld.
Uitgangspunt 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. Er zijn in onze regio twee intentieverklaringen rond een Leven Lang Leren
getekend. Het rijk en regionale partijen maken afspraken om duale trajecten voor werkenden
en werkzoekenden van 23 jaar en ouder te realiseren op MBO- en HBO-niveau. Verder
willen zij extra EVC-trajecten laten afnemen en leerwerkloketten laten ontstaan.
Op 17 januari 2006 tekenden de volgende partijen in Den Haag: de gemeente Den Haag,
VNO-NCW kring Den Haag, MKB-Nederland regio Haaglanden, Werkgever Sector
Rijksoverheid, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, de Kamer van
Koophandel Den Haag, de Mondriaan onderwijsgroep, de Haagse Hogeschool/ TH Rijswijk,
het Centrum voor Werk en Inkomen Middenwest-Nederland en de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De subsidieregeling liep december 2007 af en in november 2007 is een vervolgaanvraag
2008 ingediend.
Op 7 november 2007 is er een intentieverklaring getekend in Zoetermeer voor 12 maanden,
te starten op 1 januari 2008, door: Gemeente Zoetermeer, ID College, Het Centrum voor
Werk en Inkomen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Raad Voor Ondernemend
Zoetermeer, Detailhandels Vereniging Zoetermeer, Koninklijke Horeca Nederland, Kamer
van Koophandel Haaglanden, Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer, Stichting transferen Servicepunt Arbeidsmarkt Zoetermeer, MKB Randstad-West, VNO-NCW West, Vrouwen
Netwerk Zoetermeer en omstreken, Vereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
en de staatssecretaris van SZW handelend als bestuursorgaan.

Intentieverklaring Zoetermeer, 7 november 2007
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Het thema Leren en werken is op twee platformvergaderingen geagendeerd. Op 30 mei
2007 met een presentatie en op 21 november 2007 met informatie over de voortgang. Het
RPA Haaglanden speelt een verbindende rol tussen het Leren & Werken project in
Zoetermeer en in de Regio Den Haag.

Functioneel Analfabetisme
In de regio Haaglanden zijn zo’n 25.000 geboren en getogen Nederlanders laaggeletterd. In
Haaglanden worden op diverse plaatsen cursussen gegeven voor mensen die in het
dagelijks leven, zowel thuis als op hun werk, hinder ondervinden van het feit dat zij niet
voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Na een leven van verbergen dat je niet kunt
lezen is het vaak moeilijk de weg naar de cursus te vinden. Daarom wordt op allerlei
manieren geprobeerd deze mensen te bereiken.
In antwoord op deze situatie zijn de gezamenlijke gemeenten in de regio Haaglanden, met
subsidie van de provincie Zuid-Holland en samen met de in deze regio opererende ROC’s en
het RPA in 2004 de ‘Campagne Doe weer mee’ gestart. Er wordt gewerkt naar een situatie
waarin verwijzers en werkgevers in staat zijn de (signalen) van functioneel analfabetisme te
herkennen en weten waar zij mensen naar toe kunnen verwijzen. De deelname van
(functioneel) analfabeten aan cursussen lezen en schrijven in de regio Haaglanden is in
2007 met 23% gestegen. Er is in 2007 een rekenfolder toegevoegd aan het speciaal
ontwikkeld voorlichtingsmateriaal (o.a. Bedrijvenfolder, Herkenningswijzer voor bedrijven,
Taalkracht voor bedrijven).
Het RPA neemt deel aan de stuurgroep van deze campagne, die in 2007 acht maal bij elkaar
is gekomen. Het RPA Haaglanden denkt mee over de opzet en uitvoering van het project en
zet haar kennis plus netwerk in, onder meer om deuren bij werkgevers te openen voor het
geven van voorlichting over het herkennen van (functioneel) analfabetisme. Het RPA heeft
de samenwerking met de zeven SOB’s (Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, vaak op
bedrijfsterreinen), het project Leren en Werken en de praktijkscholen in de regio in 2007
ondersteunt en gestimuleerd.

Certificaatuitreiking, 19 juni 2007
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Verschillende platformleden waren in 2007 actief betrokken bij de alfabetisering in de regio.
Bijvoorbeeld op 19 juni 2007, toen meer dan honderd cursisten een certificaat kregen als
erkenning voor hun prestaties en doorzettingsvermogen om weer naar school te gaan.

3.6 Convenant Onderwijs - Arbeidsmarkt met de provincie Zuid-Holland
Opstellen Regionaal Actieprogramma Onderwijs-Arbeidsmarkt Haaglanden 2007
Het RPA Haaglanden adviseerde de Provincie Zuid-Holland ook in 2007 over de toekenning
van subsidie ten behoeve van projectaanvragen in het kader van het convenant Onderwijs Arbeidsmarkt. Tot aan de realisatie van het actieprogramma voert het RPA overleg met
(potentiële) aanvragers over het projectidee, de mogelijke resultaten, eventuele participanten
en worden er procedurele afspraken gemaakt over de vormgeving van de aanvragen,
indieningtermijnen etc. De diverse projecten worden vervolgens gebundeld in een
actieprogramma en worden ter advisering voorgelegd aan de platformleden van het RPA. Elk
project wordt voorzien van een individueel advies. De uiteindelijke beoordeling op basis van
de Algemene Subsidie Verordening (ASV) gebeurt door de Provincie zelf.
Het Regionaal Actieprogramma Onderwijs-Arbeidsmarkt Haaglanden 2007 omvatte de 15
onderstaande projecten, allen voorzien van een positief advies van het Platform en de
Provincie heeft voor alle projecten een positieve beschikking afgegeven.
Project
e
1 tranche
1.
Delftse jongeren in beeld met perspectief
2.
Opsporing uit beeld geraakte jongeren
(Den Haag)
3.
Opsporing uit beeld geraakte jongeren
(Zoetermeer)
4.
B2Learn (voorheen KIDS 1 en 2)
5.

Van Praktijkonderwijs naar Werk

6.

Mentorproject Benefits for Kids & Teens

7.

De ondernemer als Coach voor
probleemjongeren
8.
‘Partners in Business’
Samenwerkingsverband Onderwijs –
Bedrijfsleven 2007-2010
9.
Voorschakeltraject
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Ecoware Zoetermeer
10. EXTRA Experimenteel Traject
Allochtonen
11. Participatie TU Delft in de
RegioRegisseur Haaglanden
e
2 tranche
12. Jongeren Aan Zet in de Ouderenzorg
(JAZO) Den Haag e.o.
13. Jongeren Aan Zet in de Ouderenzorg
(JAZO) Delft e.o.
14. Warme overdracht: Vooronderzoek
Mondriaan
15.

SOB Westland

Doelstelling

Bestrijden van voortijdige schooluitval en vergroten
arbeidsmarktkansen jongeren
Basis leggen voor regionaal, intersectoraal VMBOonderwijs, bijv. techniekpilot Domotica
Vergroten arbeidsmarktkansen leerlingen
praktijkonderwijs
Preventie voortijdige schooluitval en vergroten
arbeidsmarktkansen jongeren
Bevorderen terugkeer van jongeren naar werk en/of
school
Structureel verbeteren van de relatie en
samenwerking onderwijs – bedrijfsleven
Jongeren enthousiasmeren voor keuze richting
techniek en bevorderen behalen startkwalificatie of
instroom technische opleiding
Werven extra stageplaatsen voor allochtonen op
vmbo-, mbo- en hbo-niveau
Aansluiting van het WO in de regio bij het aanbod van
de Regioregisseur
Jongeren zonder startkwalificatie interesseren voor de
zorg en traject naar kwalificatie bieden
Jongeren zonder startkwalificatie interesseren voor de
zorg en traject naar kwalificatie bieden
Verbeteren structurele samenwerking keten-partners
rond voortijdig schoolverlaters en voorkomen uit beeld
raken van jongeren
e
Opzetten van 7 SOB in Haaglanden, t.b.v. structureel
verbeteren van de relatie en samenwerking onderwijs
- bedrijfsleven
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Monitoren uitvoering regionaal actieprogramma
Na het opstellen van het actieprogramma zijn er contacten/gesprekken geweest met
individuele aanvragers over voortgang, leermomenten en best practices. Het RPA heeft de
uitvoering van het regionale actieprogramma gemonitord. Door de werkzaamheden van het
RPA was er ook in 2007 sprake van steeds meer (regionale) samenhang en samenwerking
tussen de verschillende projecten, en daarmee een steeds meer samenhangend regionaal
actieprogramma.

Vaststelling Actieprogramma 2006
Projecten waarover de provincie positief beschikt krijgen in het aanvraagjaar een
subsidievoorschot en moeten vóór 1 april van het volgende kalenderjaar een verzoek tot
subsidievaststelling indienen. De provincie besluit op basis daarvan of de aanvrager het
volledige subsidiebedrag krijgt. Het RPA heeft begin 2007 een vaststellingsverzoek
ingediend en daarbij verantwoording afgelegd over haar activiteiten ten behoeve van het
Actieprogramma 2006, inclusief een financieel verslag en een accountantsverklaring.
Daarnaast heeft het RPA de projectaanvragers uit 2006 geïnformeerd over en ondersteund
bij hun aanvraag tot subsidievaststelling.

Nieuwe samenwerking met de Provincie
Formeel is het convenant Onderwijs – Arbeidsmarkt sinds april 2007 beëindigd, mede op
basis van de in 2006 uitgevoerde positieve evaluatie van het convenant zet de provincie in
op voortzetting van de samenwerking met het RPA m.b.t. onderwijs-arbeidsmarktbeleid voor
de periode 2008-2011. Het dossier Arbeidsmarkt-Onderwijs is bij de Provincie van de
afdeling Samenleving overgegaan naar de afdeling Economische Zaken, waarmee
invalshoek en doelstelling zijn veranderd. Basis voor het ‘oude’ beleid was met name
ingegeven door maatschappelijke jeugdproblematiek en gebrek aan arbeidsparticipatie.

Gedeputeerde Manita Koop, CBO Symposium 29 november 2007

Het nieuwe beleid van de Provincie is gebaseerd op de algemene doelstelling de ZuidHollandse economie te versterken, door gericht te investeren in vier beeldbepalende clusters, te
weten: Life & Health Sciences, Water & Deltacluster, Transport & Logistiek en Greenports.
Daarbij zet de Provincie per cluster in op de volgende vier thema’s/programmalijnen:
Ruimte voor Economie, Innovatie & Ondernemerschap, Duurzaamheid en ArbeidsmarktOnderwijs. M.b.t. het laatste thema wil de Provincie graag samenwerken met de drie RPA’s
en de Kennis Alliantie.

In 2007 heeft zeer regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de Provincie Zuid-Holland en
de drie RPA’s in de provincie, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, met als doel te
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komen tot nieuwe samenwerkingdoelen en –vormen. Inmiddels is op initiatief van de
Provincie ook de Kennisalliantie Zuid-Holland (KA) als samenwerkingspartner
aangeschoven. Eind 2007 is op bestuurlijk niveau een intentieverklaring (zie bijlage 2)
vastgesteld tussen Provincie, RPA’s en KA, waarin werkafspraken worden beschreven voor
de periode tot oktober 2008, met als doel te komen toe een nieuwe samenwerking
Arbeidsmarkt-Onderwijsbeleid 2008 - 2011. Eind 2007 heeft het RPA een concept Plan van
Aanpak opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe te komen tot een aanpak aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt in de clusters.
Projectaanvragen 1e subsidietranche 2008
Voor 1 oktober 2007 zijn de projectaanvragen Onderwijs-Arbeidsmarkt ingediend ten
behoeve van de eerste subsidietranche 2008 van de Provincie. Gedurende 2007 heeft het
RPA met (potentiële) projectaanvragers overlegd en afgestemd, om ook voor 2008 te zorgen
voor een samenhangend Actieprogramma Onderwijs-Arbeidsmarkt (verschijnt in maart
2008). In de overgangsperiode, tussen het ‘oude’ convenant en een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, is de samenwerking PZH-RPA grotendeels nog gebaseerd op
het ‘oude’ convenant. Dat wil zeggen dat aanvragen in het kader van de ASV beoordeeld
worden op de doelen en instrumenten die in dat convenant zijn vastgelegd. Wel is het
streven om ook in de overgangsperiode projecten waar mogelijk te richten op de
clusteraanpak en het daaronder liggende onderwijs-arbeidsmarktbeleid van de Provincie.

Werkbezoek Project PROWERK
Het RPA heeft op 22 juni 2007 een werkbezoek georganiseerd bij het project PROWERK op
de praktijkschool van de Johan de Witt Scholengroep. Het project is gestart in 2006 en is
bedoeld voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Door middel van plaatsingsstages worden
zij voorbereid op de arbeidsmarkt met als doel uitstroom naar de arbeidsmarkt. Het project
wordt gesubsidieerd door de Provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag en
uitgevoerd op twee scholen, te weten de Johan de Witt Scholengroep en praktijkschool de
Einder. Het werkbezoek hield een presentatie van het Project Prowerk in, een bezoek aan
het stagebedrijf Karwei en een bezoek aan Praktijkschool de Einder waar begeleiders de
plaatsingstages in de praktijk hebben toegelicht en begeleidingsgesprekken via een video
hebben getoond. Het werkbezoek werd afgesloten met een werklunch.

Werkbezoek Prowerk, 22 juni 2007

3.7 Netwerken & Communicatie
Netwerken, relatiebeheer en communicatie vormen de rode draad die door alle activiteiten
van het RPA heenloopt. Een paar zaken behoeven echter aparte vermelding.
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Aangepaste huisstijl
In het zesjarig bestaan van het RPA is met verschillende communicatiebureaus en
drukkerijen gewerkt. Hierdoor is de “look en feel” (o.a. uitstraling en kleur) van producten
onder de huisstijl uiteen gaan lopen. In 2007 is er een eenduidige aangepaste huisstijl
gerealiseerd voor het Boekje Haaglanden Werkt, de website, de digitale nieuwsflitsen,
powerpointpresentaties, briefpapier, bedrijfskaartjes etc. Eind 2007 is gestart met de
voorbereidingen van een nieuwe RPA brochure.

Nieuwsflitsen
Het RPA heeft in 2007 in plaats van een papieren nieuwsbrief vier digitale Nieuwsflitsen
uitgebracht. Hierdoor is het mogelijk sneller RPA nieuws binnen ons netwerk te verspreiden.
De Nieuwsflitsen zijn verstuurd naar rond de 500 contactpersonen uit het RPA-bestand.

Landelijk overleg regionale platforms (LORPA)
Het Lorpa heeft in 2007 drie maal een vergadering belegd. In het landelijk platform zijn naast
de RPA’s ook het ministerie van SZW, de VNG en de RWI vertegenwoordigd. Onderwerpen
op de agenda waren o.a.: Leeftijdsbewust beleid, de regio’s en de (inter-)sectorale aanpak,
samenwerking RPA’s, KBB’s en COLO en ‘de nieuwe arbeidsmarkt: plan van aanpak 2007 –
2010’. Naast de vergaderingen waren er meerdere momenten van overleg met Lorpa in
verband met de ontwikkelingen van het regionale arbeidsmarktbeleid in Nederland en ook
over het voortbestaan van Lorpa. Eind 2007 is besloten om te stoppen met de activiteiten
van het Lorpa in de verwachting dat een landelijk overleg van regionale initiatieven opgepakt
zal worden door VNG, daar VNG in de zomer van 2007 een 56-tal gemeenten heeft
aangewezen als trekker en ambassadeur van de regionale samenwerking.

Netwerk en deskundigheidsbevordering
Het RPA Haaglanden bezoekt regelmatig bijeenkomsten en workshops in het kader van
netwerken, beleidsvorming en deskundigheidsbevordering. In 2007 betrof dat onder meer de
volgende bijeenkomsten:
- ‘Blik in de spiegel. Eindsymposium werkgeversbenadering’, de afsluiting van het
landelijke IPW-project ‘Werkgeversbenadering’ (februari 2007).
- Congres ‘Werken in de Toekomst. Mens en bedrijf in 2020’, georganiseerd door TNO
(maart 2007).
- Jaarlijks CWI Congres, waarbij ouderen op de arbeidsmarkt centraal stonden (juni 2007).
- Najaarscongres RWI ‘Duwen en trekken. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt’ (november
2007).
- Conferentie ‘Omdat geletterdheid werkt!’, georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland,
over de aanpak van functioneel analfabetisme (november 2007).
- Regiobijeenkomst van de Taskforce Technologie, Onderwijs, Arbeidsmarkt (TTOA),
deelnemers leverden input voor het actieplan van de TTOA (november 2007).
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4 Financieel verslag 2007
Begroting 2007

resultaat 2007

Lasten
Personeel

238.000

236.104

15.050

14.677

8.000

6.887

Bureau

19.000

25.508

Activiteiten Agenda

41.000

44.622

Communicatie en Pr

11.400

8.670

7.550

20.625

340.000

357.093

Bijdrage gemeenten

200.000

200.000

Bijdrage provincie

115.000

115.495

Bijdragen Derden

15.000

15.000

Huisvesting
Automatisering

Overige kosten
Totaal

Baten

Positief resultaat 2006*

14.216

rente baten/lasten
Totaal

10.000

12.262

340.000

356.973

-120
0
Nettoresultaat organisatie
* begin 2007 is besloten dat het positieve resultaat van 2006 (14.216) aangewend zal worden voor de
extra activiteit: ‘Experiment gebruik van elkaars instrumenten’.

28/39

RAPPORTAGE 2007 RPA HAAGLANDEN

5 Bijlagen
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5.1 Ondertekendocument Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid Haaglanden

Regionale Agenda
Arbeidsmarktbeleid
2006-2010

Samen Werken aan de Regionale Arbeidsmarkt

Haaglanden
21 maart 2007
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Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid 2006-2010
RPA Haaglanden

Samen Werken aan de Regionale Arbeidsmarkt
Regionale Samenwerking
“De arbeidsmarkt is per definitie een regionale markt en de verantwoordelijkheid hiervoor
moet dan ook op regionaal niveau worden gedragen. De problemen worden niet alleen daar
gekend, maar moeten ook op dat niveau worden aangepakt en opgelost. De toegevoegde
waarde moet tot uitdrukking komen in een betere afstemming van het beleid tussen de
verschillende partijen op de arbeidsmarkt en het op een creatieve wijze insteken op nieuwe
vormen van overleg en samenwerking, vormgegeven in uitdagende projecten,” aldus Hannie
van Leeuwen, voorzitter van het RPA Haaglanden, tijdens het symposium ‘Samen Werken
aan de regionale arbeidsmarkt’, op 13 april jl.
Dit citaat illustreert de basis voor het tot stand komen van de Regionale Agenda
Arbeidsmarkt Haaglanden. De partijen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA)
Haaglanden onderschrijven het belang en de meerwaarde van krachtenbundeling om
knelpunten op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken en hebben in RPA-verband voor
deze regio reeds resultaten geboekt. Maar het kan en moet uiteraard nog beter, om met
vereende krachten de problematiek op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de
kansen die zich voordoen te benutten. Daarom willen de partijen in het RPA de komende
jaren hun samenwerking verder versterken en vormgeven, ieder vanuit de eigen
onderscheiden verantwoordelijkheden.
Het RPA Haaglanden bestaat uit de volgende (bestuurlijke) leden:
• Wethouders Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de negen Haaglanden
gemeenten, CWI en UWV;
• VNO-NCW, MKB en individuele werkgevers uit de Tuinbouw, de Techniek en de
Zorg;
• Kamer van Koophandel;
• FNV;
• HBO, MBO/BVE (ROC’s) en VO.
Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid
De partijen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden geven met het
ondertekenen van het document ‘Samenwerken aan de Regionale Arbeidsmarkt’ aan dat
zij voor de lopende gemeentelijke collegeperiode (2006-2010) in toenemende mate zullen
samenwerken op gebied van het arbeidsmarktbeleid.
Zij spreken daartoe een Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid af.
Deze agenda is opgesteld mede op basis van de gemeentelijke collegeprogramma’s en
betreft gemeenschappelijk gevoelde arbeidsmarktknelpunten, die zich bovendien goed lenen
voor regionale samenwerking.
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De partijen in het RPA spreken af de regionale samenwerking op de volgende onderwerpen
te zullen bevorderen:
•
•

Regionale (sectorale) Arbeidsmarktbenadering
o Regionale sectorale arbeidsmarktinformatie

o Gecoördineerde werkgeversbenadering
Activerend arbeidsmarktbeleid
o Speerpunt actuele jongerenproblematiek
o Speerpunt actuele ouderenproblematiek

Thema’s periode 2006 – 2010:
Regionale (sectorale) arbeidsmarktbenadering
Het platform wil door het verzamelen van (sectorale) arbeidsmarktinformatie een goed inzicht
krijgen in de discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vervolgens willen
partijen samen komen tot een sectorale aanpak en projecten, die regionaal en/of lokaal
georganiseerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met reeds opgedane kennis,
ervaring en samenwerking in de regio. De partijen in het RPA zullen gezamenlijk bepalen
welke sectoren in deze aanpak extra aandacht krijgen. Op dit moment valt bijvoorbeeld te
denken aan de zorg- en welzijnssector, waar de reeds bestaande personeelstekorten naar
verwachting de komende jaren zullen toenemen. Maar ook zaken als de voor onze regio
voorspelde toename van personeelstekorten op mbo- en hbo-niveau worden in deze aanpak
meegenomen.
Daarnaast gaat het om een gecoördineerde vraaggerichte werkgeversbenadering, waarbij in
gezamenlijk overleg werkwijze en taakverdeling tussen de partijen die in de regio actief zijn
op dit terrein op elkaar worden afgestemd.
Activerend arbeidsmarktbeleid
Doel van activerend arbeidsmarktbeleid is ervoor te zorgen dat werklozen weer kunnen
deelnemen aan de arbeidsmarkt en dat belemmeringen, die een negatief effect hebben op
de arbeidsparticipatie van verschillende groepen, worden weggenomen.
De regionale samenwerking krijgt vorm door het inventariseren van de problematiek, het
delen van elkaars kennis en werkwijze en vervolgens het initiëren van nieuwe mogelijkheden
voor regionale samenwerking. Daarbij wordt ook gekeken naar in welke sectoren zich
personeelstekorten voordoen en waar op de regionale arbeidsmarkt mogelijkheden zijn voor
instroom van werklozen of waar deze gecreëerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden
aan Work First, gesubsidieerd werk, scholing voor werklozen etc.
Speerpunten bij het activerend arbeidsmarktbeleid zullen onder meer zijn: de aanpak van de
actuele problematiek van jongeren en ook van ouderen (45+).
Overige Onderwerpen & Actualiteit

Naast de vastgestelde thema’s op de Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid 20062010 zijn er diverse andere onderwerpen waarop regionaal samengewerkt kan
worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de actualiteit maakt het Platform
daarin gedurende de looptijd van de Regionale Agenda keuzes en stelt prioriteiten.
Voor 2007 zijn reeds twee actuele overige onderwerpen bekend, die zijn opgenomen
in het Jaarplan 2007, te weten: ‘Functioneel Analfabetisme’ en ‘Leren en Werken’.
Jaarplan en Jaarrapportage
Er zijn uiteraard nog andere onderwerpen waarop regionaal samengewerkt kan worden. De
definitieve keuze van specifieke deelonderwerpen en aanscherping van speerpunten wordt
jaarlijks vastgesteld door de gezamenlijk partijen in het Platform en bijbehorende activiteiten
worden uitgewerkt in het Jaarplan voor het betreffende jaar, dat door de partijen in het
Platform wordt vastgesteld. Daarbij houdt het Platform de mogelijkheid open om gaande het
jaar het Jaarplan bij te stellen, op basis van voortschrijdend inzicht en de actualiteit.
Jaarlijks worden de ondernomen activiteiten en uitkomsten in het kader van de Regionale
Agenda vastgelegd in een jaarrapportage.
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Aanpak regionale samenwerking
De regionale samenwerking in RPA-verband wordt allereerst ingezet op de negen
gemeenten in Haaglanden onderling. Zij maken de samenwerking ook financieel
mogelijk door middel van een jaarlijkse bijdrage aan het RPA. Daarnaast wordt mèt
UWV en CWI, die evenals de gemeenten inhoudelijke en financiële
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het WWB- en WW-gerelateerd
beleid, samenwerking gezocht met de andere partijen in het Platform; de Werkgevers
en Werkgeversorganisaties, Werknemersorganisaties, Kamer van Koophandel en
het Onderwijs.
De regionale samenwerking van de partijen in het RPA komt tot uiting in onderstaande
aanpak:
- het inventariseren en analyseren van de arbeidsmarktproblematiek en -ontwikkelingen in
Haaglanden (lokaal en regionaal);
- het delen van kennis en afstemmen van de werkwijze van de verschillende partijen in het
RPA;
- het bevorderen van deskundigheid en actualiseren van kennis en inzicht;
- het bevorderen van een helder en waar mogelijk eenduidig beleid en benadering van
werkgevers;
- het bevorderen van de uitwisseling en het gebruik maken van elkaars
(reïntegratie)trajecten en faciliteiten (bijvoorbeeld: jongerentrajecten,
kinderopvangplaatsen, taalcursussen inburgering). Mogelijke knelpunten worden daarbij
geanalyseerd en waar mogelijk opgelost;
- het initiëren van nieuwe (eventueel onorthodoxe) mogelijkheden voor regionale
samenwerking.

33/39

RAPPORTAGE 2007 RPA HAAGLANDEN

Ondergetekenden komen overeen de Regionale Samenwerking in Haaglanden, gericht
op de in de Regionale Agenda Arbeidsmarktbeleid 2006-2010 opgenomen
onderwerpen, te zullen bevorderen:

_________________________
dhr. H.P.M. Kool
Wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag

_________________________
dhr. T.J. Haan
Wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zoetermeer

_________________________
mw. S.C.C.M. Bolten
Wethouder van Arbeidsmarkt en emancipatie van de gemeente Delft

__________________________
mw. M.A.A. de Goeij-van der Klugt
Wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Westland

__________________________
dhr. G.G.J. Rensen
Wethouder van Sociale zaken en minderheden van de gemeente Leidschendam-Voorburg

__________________________
dhr. J. Bolte
Wethouder van Sociale Zaken en werkgelegenheid van de gemeente Rijswijk

__________________________
dhr. L.C.H. Suijker
Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

34/39

RAPPORTAGE 2007 RPA HAAGLANDEN

___________________________
dhr. P. van de Locht
Wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Wassenaar

___________________________
Mevrouw C. J. M. van Nimwegen-van Wieringen
Wethouder van Sociale Zaken van de gemeente Midden-Delfland

___________________________
mw. L. Anders
Beleidsmedewerker FNV Vakcentrale

___________________________
dhr. H.A.J. van Asseldonk
Lid College van Bestuur SCO Lucas

___________________________
dhr. M. Bakker
Regionaal Secretaris MKB Randstad West

___________________________
dhr. Th.L.M.C. de Bakker
Districtsmanager CWI Midden-West Nederland

___________________________
dhr. J.P. Bijlstra
Voorzitter College van Bestuur (ROC) ID College
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___________________________
mw. H.B. Catsburg
Directeur Academie voor Management & Human Resources Haagse Hogeschool

___________________________
dhr. H.W. van Dorp
Algemeen Directeur Van Dorp Installasties bv

__________________________
dhr. P.J.L. den Dulk
Bestuurslid Kamer van Koophandel Haaglanden

__________________________
dhr. M.J. Griep
VNO-NCW West

__________________________
mw. J.C. Leenhouts
Voorzitter College van Bestuur (ROC) Mondriaan Onderwijsgroep

__________________________
dhr. J.R. van der Leij
Accountmanager UWV

__________________________
dhr. R. de Vries
Lid Raad van Bestuur van Zorginstellingen Pieter van Foreest
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5.2 Intentieverklaring Arbeidsmarkt - Onderwijs met Provincie
Intentieverklaring Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) /
KennisAlliantie (KA) in relatie tot de uitvoering van het Provinciaal
Arbeidsmarkt – Onderwijsbeleid
Doelstelling en overwegingen:
1. Algemene doelstelling is de Zuid-Hollandse economie te versterken. Hieraan wordt binnen de
provincie ZH invulling gegeven door gericht te investeren in vier beeldbepalende clusters, te
weten:
a. Life & Health Sciences
b. Deltacluster (water & deltatechnologie)
c. Transport & Logistiek
d. Greenports
2. De provinciale inzet binnen bovengenoemde clusters vindt plaats middels de thema´s: Ruimte
voor Economie, Innovatie & Ondernemerschap, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt - Onderwijs.
3. Met betrekking tot het thema Arbeidsmarkt & Onderwijs constateren we dat:
3.1. de vraag naar arbeid in Zuid-Holland in toenemende mate afwijkt van het beschikbare
arbeidsmarktpotentieel, meer specifiek benoemd: de vraag naar hooggekwalificeerd personeel
komt niet overeen met het laaggeschoolde aanbod;
3.2 er nog onvoldoende inzicht is in de specifieke arbeidsmarkt – onderwijs vraagstukken
(knelpunten) per cluster;
3.3. de RPA’s, KA en provincie elkaar nodig hebben bij het verkrijgen van meer inzicht als
bedoeld onder 3.2 en vervolgens bij het faciliteren van bestuurlijke partnerships tussen in
ieder geval ondernemers en onderwijsorganisaties, waar nodig aangevuld met andere
(koepel)organisaties en met als doel: het gezamenlijk komen tot concrete actielijnen en
projecten;
3.4 RPA’s, KA en Provincie elkaar versterken, door met elkaar samen te werken, bij de aanpak
van de problematiek op het gebied Arbeidsmarkt – Onderwijs.
4. Specifiek doel voor het thema Arbeidsmarkt – Onderwijs is enerzijds het vergroten van de
arbeidsparticipatie en anderzijds het verbeteren van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
Dit kan worden bereikt door:
4.1. meer aandacht te besteden aan de beroepsoriëntatie en beroepskeuze van jongeren, zodat
zij een scherper beeld hebben van de reële arbeidsmarkt (binnen de vier beeldbepalende
clusters);
4.2 ook werkzoekenden als potentiële instromers te gebruiken;
4.3 met toeleverende organisaties te voorzien in de instroom van werknemers (aan de onderkant)
van de beroepskolom;
4.4 de doorstroom van leerlingen binnen het beroepsonderwijs te bevorderen, zodat beginnende
werknemers met een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau de arbeidsmarkt betreden;
4.5. de doorstroom van reeds werkenden naar een hoger kwalificatieniveau te bevorderen (zgn.
“opscholen”), waardoor instroommogelijkheden voor werknemers op een lager
kwalificatieniveau ontstaan;
4.6 het verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur, meer specifiek: de fysieke nabijheid van
ondernemers en onderwijsorganisaties. Hierbij valt te denken aan o.m. leerparken,
samenwerkingen onderwijs en bedrijfsleven (SOB), regioregisseurs en MKB loketten.
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5. De provincie, RPA´s en KA spreken af zich - voor wat betreft hun gezamenlijke agenda - met
name te richten op de inspanningen genoemd onder punt 4.3 t/m 4.6. Daarbij zoeken zij (waar
mogelijk) aansluiting bij het bestuursakkoord rijk – gemeenten en maken zij (waar mogelijk)
gebruik van reeds bestaande structuren en/of samenwerkingsverbanden.
Concrete werkafspraken:
6. De RPA’s en KA werken - in overleg met de provincie toe naar een gezamenlijk inzicht in de
vraag, de knelpunten en het netwerk op het terrein van A&O binnen de vier beeldbepalende
clusters. Zij gaan hierbij zoveel mogelijk uit van reeds bestaande onderzoeken en/of instrumenten,
waaronder de Regiometer i.o. Een en ander afhankelijk van beschikbare, openbare formele
onderzoeken, beleidskeuzes, een reële nader omschreven taakopdracht en de daarvoor
beschikbare middelen.
7. Aansluitend bij punt 6 identificeren de RPA´s en KA een aantal zichtbare 'quick wins' en dragen
zorg voor de realisatie van deze. Dit heeft tot doel het in ontwikkeling zijnde beleid zichtbaar te
maken en de bestuurlijke relevantie te demonstreren.
8. In de periode tot januari 2008 vindt nader bestuurlijk overleg plaats tussen de RPA’s, KA en de
provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk portefeuillehouder: Manita Koop). Insteek van dit overleg
is enerzijds nadere kennismaking en anderzijds het (waar mogelijk) bespreken van
tussenresultaten n.a.v. het genoemde onder punt 6 en 7.
9. De RPA’s en KA faciliteren - in overleg met de provincie - in de periode januari 2008 tot oktober
2008:
9.1 de totstandkoming van meerjarige (periode 2008 – 2011) bestuurlijke afspraken tussen direct
betrokken bestuurlijke partners (waaronder minimaal ondernemers en onderwijsorganisaties)
en de provincie Zuid-Holland. Bij het proces van totstandkoming wordt nadrukkelijk aansluiting
gezocht bij de realisatie van het overkoepelende clusterprogramma, wat parallel hieraan door
de provincie Zuid – Holland ontwikkeld wordt;
9.2 binnen de bestuurlijke afspraken als genoemd onder 9.1 wordt ingezet op de realisatie van
een aantal concrete projecten binnen de programmalijnen: instroom, doorstroom en
kennisinfrastructuur (zoals genoemd onder 4.3 t/m 4.6). Deze projecten moeten (met het oog
op de subsidiemogelijkheden van de provincie) uiterlijk vóór 1 oktober 2008 bij de provincie
e
kunnen worden ingediend (1 tranche 2009);
9.3 binnen de bestuurlijke afspraken als genoemd onder 9.1 en passend bij de nieuwe
doelstelling zoals genoemd onder punt 1 en 4 wordt ingezet op behoud van een aantal
succesvolle projecten vanuit voorgaande collegeperiode, waaronder: leerparkontwikkeling,
SOB-vorming en Regioregisseur.
10. De RPA’s zorgen in de periode januari 2008 tot oktober 2008 binnen hun eigen bestuurlijk
platform voor een goede participatie vanuit de vraagkant (met name ondernemers en wethouders
economische zaken) alswel vanuit onderwijsorganisaties. Een representatieve
vertegenwoordiging vanuit de vier beeldbepalende clusters als genoemd onder punt 1 en binnen
elk van de 3 RPA’s is hierbij wenselijk; De wijze waarop deze participatie en vertegenwoordiging
vorm krijgt wordt door het RPA zelf bepaald.
11. De provincie Zuid-Holland wordt - waar inhoudelijk relevant met het oog op de gezamenlijke
agenda (zie 4.3. t/m 4.6) - uitgenodigd voor de bestuurlijke platformvergaderingen van het RPA;
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12. Het ambtelijke directeurenoverleg tussen RPA en provincie wordt met ingang van 3 oktober 2007
uitgebreid met een afvaardiging vanuit de KA en in de periode oktober t/m juni 2008
geïntensiveerd naar 1 keer per maand. Voorzitterschap en secretariaat worden gevoerd door de
provincie;
13. De resultaten, waaronder een volledig uitgewerkte voorzet voor de meerjarige bestuurlijke
afspraken (inclusief projecten), zoals bedoeld onder 9.1 t/m 9.3 worden voor bestuurlijke
bekrachtiging in concept gepresenteerd en besproken in een bestuurlijk overleg eind juni 2008
tussen de voorzitters van de RPA’s, de KA en de provincie (verantwoordelijk portefeuillehouder:
Manita Koop). In dit overleg doen de RPA´s en KA eveneens een voorstel voor verdere
betrokkenheid bij de uitvoering van de bestuurlijke afspraken als genoemd onder 9.1. Hierbij wordt
expliciet aandacht besteed aan de verankering van het thema A&O binnen de clusters door
monitoring van de projecten en de zich ontwikkelende vraag binnen de clusters.
Looptijd:
14. Bovengenoemde werkafspraken zijn geldig voor de periode oktober 2007 t/m 31 december 2008.
Financiën:
15. Voor de uitvoering van gemaakte werkafspraken:
e
e
15.1 ontvangt de KA in 2008 (1 tranche en 2 tranche) een boekjaarsubsidie, waarvan een nader
overeen te komen deel wordt ingezet voor de realisatie van bovengenoemde werkafspraken;
15.2 ontvangen de RPA’s in overgangsjaar 2008 15% van het totale bedrag aan door de
provincie uiteindelijk geaccordeerde projecten (totaal 15% van maximaal 2,6 miljoen euro per
jaar), die voor een nader overeen te komen deel worden ingezet voor de realisatie van
bovengenoemde werkafspraken;
15.3 worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor 31 december 2007, met de provincie nadere
afspraken gemaakt over de inzet van extra provinciale middelen m.b.t. de realisatie van de
in dit document genoemde werkafspraken (inclusief quick wins);.
e
15.4 vanaf de 1 tranche 2009 en na verdere vormgeving van de bestuurlijke afspraken, zoals
bedoeld onder 9.1, wordt bezien hoe (eventuele) structurele financiële ondersteuning
richting
RPA’s en KA m.b.t. Arbeidsmarkt & Onderwijs in de periode 2009 – 2011 eruit gaat zien.
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