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Eén regeling 
Perfect dat er voor alle groepen aan de onderzijde van de arbeidsmarkt één regeling komt. De 
Adviesraad is voor een integrale aanpak van op te lossen situaties voor de inwoners van Leiderdorp 
(en regio). En daarbij is de voorgestelde ontschotting van budgetten een belangrijke 
randvoorwaarde. 
De één regeling voor alle groepen aan de onderzijde van de arbeidsmarkt  is een van de moverende 
redenen waarom de Participatiewet in 2015 tot stand is gekomen. Zij vindt haar oorsprong dus niet 
in het gemeentelijk beleid – hoewel we het doel wel onderschrijven – en is niet nieuw. 
 
Klantenbestand: spookjongeren 
Een beetje ‘weggeschreven’ staat op pagina 6 in de noot dat er spookjongeren zijn. Landelijk zijn dat 
er ongeveer 134.000. Vragen hierbij zijn: 

- Gaat het hierbij bijvoorbeeld om niet ingeschreven buitenlandse studenten of de kwetsbare 
groep jongeren zonder verblijfsvergunning?  

Om te beginnen enige nuance, omdat de term spookjongeren misschien beelden oproept die niet 
helemaal corresponderen met de feitelijke situatie. Het CBS definieert de term als: jongeren tussen 
15 en 27 jaar die geen door de overheid bekostigd onderwijs volgen, niet aan het werk zijn en die niet 
in beeld zijn bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat ze geen uitkering 
ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende. Het gaat volgens die definitie om ruim 
134.000 jongeren (5,4% van het totaal aantal jongeren en vrijwel evenveel vrouwen als mannen; 
cijfers uit 2013). Van 68.000 jongeren is achterhaald wat de reden is waarom ze buiten beeld zijn. 
Voor een deel gaat het om heel legitieme redenen: ruim 20.000 hebben recent onderwijs gevolgd 
met een startkwalificatie, 33.000 hebben een recent arbeidsverleden, bijna 10.000 hebben een 
partner en kind(eren), ruim 4.600 zitten in een institutioneel huishouden (inclusief detentie) en 400 
ontvangen jeugdzorg. Ook de buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland studeren en de 
jongeren die zijn geëmigreerd vallen hieronder. Resteert een groep van 66.000 jongeren waarvan dit 
niet helder is, maar waar het veelal gaat om negatieve factoren (dak- of thuisloos, op de vlucht voor 
schulden, politie, hulpverlening). Een flink deel van deze jongeren zoekt de unanimiteit van de grote 
stad op, blijkt uit cijfers van het CBS. 
  
Een mogelijkheid is bovenstaande nuance (in verkorte vorm) op te nemen in het beleidsplan. Ook is 
het misschien beter meer nadruk te leggen op de 66.000 jongeren die echt uit beeld zijn (zoals 
Movisie doet) en minder te focussen op de 134.000. Het blijven er natuurlijk te veel. 
 

- Om hoeveel personen gaat het in Leiderdorp? 
Op papier gaat het in Leiderdorp om 3% tot 5,5% van de jongeren (CBS). In aantallen tussen de 105 
en 193 (cijfers 2015). Niet iedereen binnen deze groep bevindt zich dus in een problematische 
situatie. Dat laatste geldt, uitgaande van de cijfers hierboven, naar schatting voor de helft van de 
groep, dus tussen de 53 en 97 jongeren.  
 

- Welke acties onderneemt de gemeente? 
Het probleem is natuurlijk dat deze jongeren over het algemeen niet gevonden willen worden en 
ook niet in beeld zijn bij de gemeente en maatschappelijke partners. Dat maakt het lastig concrete 
acties te ondernemen. Dat valt ook buiten het bereik van het beleidsplan Participatiewet. Een deel 
van de jongeren komt op enig moment wel weer in beeld van bijvoorbeeld de jongerenwerker, 
onderwijs of politie. In die gevallen pakken we de (eventueel aanwezige) problematiek zo integraal 
mogelijk op, waarbij re-integratie vanzelfsprekend ook aan de orde kan komen. 
 
 



Keuzes en maatregelen 
Een paar lossen vragen over dit hoofdstuk: 

- Op pagina 11 wordt gesproken van het Marktbewerkingsplan 2018. Welke is de relatie van 
dit plan met het onderwerp? 

Het marktbewerkingsplan wordt jaarlijks opgesteld door het Werkbedrijf Holland Rijnland, waarin 
gemeenten en UWV samenwerken op het gebied van Werk & Inkomen. In het plan worden de acties 
voor het komende jaar vastgelegd die vorm en inhoud geven aan de samenwerking om de match op 
de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het gaat zowel over concrete innovatieve 
werkgelegenheidsprojecten (zoals praktijkleren) als werkgeversdienstverlening (bv. het creëren van 
een regionaal aanspreekpunt, harmonisatie regelingen binnen de regio). 

- Krijgt DZB vanuit de gemeente een bijdrage per individuele Leiderdorpse gebruiker of via 
versleuteling over inwonertal (pagina 11)? 

De gemeentelijke bijdrage maakt onderdeel uit van de kosten die we betalen voor de uitvoering 
Werk & Inkomen (op grond van de dienstverleningsovereenkomst). Het is een bedrag per Wsw-
werknemer, in 2020 € 3.025 per fte. Het rijk betaalt de middelen voor de Wsw-oud per 2017 direct 
uit aan de werkgemeente (Leiden) in plaats van aan de woongemeente (Leiderdorp). Dat scheelt 
veel administratieve rompslomp.  

- Op pagina 12 staat dat Leiderdorp gaat bijdragen aan de DZB omdat er een 
medeverantwoordelijkheid wordt gevoeld. Begrijpelijk, maar is dat dan een open cheque 

Het is geen open cheque. De bijdrage is gebaseerd op een berekening van het feitelijke tekort. De 
som is als volgt: bijdrage rijk plus de gemiddelde netto toegevoegde waarde (dat wat een Wsw-
werknemer gemiddeld aan productiewaarde levert) minus de gemiddelde kosten. Over de hoogte 
van de jaarlijkse bijdrage maken de regiogemeenten jaarlijks bestuurlijke afspraken.  

- Op pagina 11 (onder 3.9) staat € 3.025 per werknemer en op pagina 13 (4.1) staat € 8.800 
resp. € 9.200 per persoon. Hoe verhouden de bijdragen zich tot elkaar? 

Het betreft de kosten van drie verschillende instrumenten: 
a. € 3.025: de hoogte van de additionele gemeentelijke bijdrage per medewerker Wsw-oud; 
b. € 8.800: de gemiddelde kosten per persoon voor een nieuw beschut werkplek (P-wet); 
c. € 9.200: de gemiddelde kosten per persoon voor een garantiebaan (op grond van het Sociaal 
Akkoord van 2013).  

- De WSW bestaat niet meer maar we houden mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen waar beschut werken het enige is wat nog kan. Hiervoor is ook de 
nodige aandacht.  Er zijn al wat initiatieven zoals (downies en brownies restaurants en happy 
flower bloemenwinkel). Komen er meer van dit soort initiatieven? Passen deze initiatieven  
binnen het beschikbare budget? 

Eerst wil ik een misverstand wegnemen: de Wsw bestaat nog steeds, alleen vindt per 2015 geen 
nieuwe instroom meer plaats. Kortom, een sterfhuisconstructie op de langere termijn. Om het 
verschil met de nieuwe instrumenten aan te geven, spreken we meestal over Wsw-oud (tegenover 
bv. beschut werk nieuw).  
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen we bij voorkeur bij zo regulier mogelijke 
werkgevers. De voorbeelden die jullie noemen zijn particuliere initiatieven. We juichen die toe en 
proberen (sociale) ondernemers daarin te stimuleren en faciliteren, bv. door werkplekaanpassing, 
jobcoaching en loonkostensubsidies. De eerste twee worden bekostigd uit het re-integratiebudget, 
de derde uit het uitkeringenbudget. Beide budgetten worden jaarlijks door het rijk aangepast op 
basis van een econometrisch verdeelmodel en zijn helaas niet onuitputtelijk. Er worden in de praktijk 
dus keuzes gemaakt. De kaders daarvoor zijn vastgelegd in het beleidsplan. 

- Is er voldoende aandacht voor het delen van medische informatie tussen de 1e en 2e lijn, 
GGZ aan de ene kant en de uitvoerende instanties van de gemeente aan de andere kant?  

Ja. Waar het noodzakelijk of wenselijk is medische informatie te delen gebeurt dit vanzelfsprekend 
binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving (w.o. de AVG). De indicatiestelling 



(banenafspraak, beschut werk, loonwaardebepaling, sociaal medisch advies) loopt via het UWV. 
Overigens valt ook dit punt buiten het bereik van het beleidsplan.  
Financiën 
Graag een verduidelijking van de beschikbare budgetten. Bij de punten III en VI wordt opgemerkt 
voldoende budget en begeleiding beschikbaar te stellen.  
Vooropgesteld: het budget is per definitie ontoereikend om iedereen die daarvoor in aanmerking 
komt een traject te bieden. De bezuinigingen van het rijk zijn daar grotendeels debet aan. Om de 
effecten van die bezuinigingen te verlichten leggen we reeds vanaf de inwerkingtreding van de 
Participatiewet extra gemeentelijke middelen bij. Voor sommige doelgroepen – i.c. jongeren (JA) en 
statushouders (JAS) – is het beleid iedereen een re-integratie- of participatietraject te bieden. Voor 
jongeren komt dat voort uit de gedachte dat ze nog een heel leven voor zich hebben en een goede 
start van belang is. Bij statushouders vloeit het voort uit de wet. Vandaar de zinsnede ‘voldoende 
budget’. Voor alle andere groepen gelden helaas door het beperkte budget ingegeven beperkingen. 
De omvang van de verschillende benodigde budgetten staat in de financiële paragraaf (de tweede 
kolom van de tabel op pagina 14). 
In het hoofdstuk over de financiën staat dat er € 134.000 wordt gevraagd. Er is € 56.125 beschikbaar  
in 2021. Het gevraagde budget is rond de 60% hoger dan het beschikbare budget. En dit terwijl in de 
kadernota € 78.000 gevraagd wordt. Enige verantwoording van deze getallen is op zijn plaats.  
Volgens mij halen jullie het een beetje door elkaar. In het beleidsplan wordt per onderscheiden 
doelgroep in beeld gebracht welke middelen we nodig hebben, wat er reeds beschikbaar is in de 
begroting en wat we dus nog nodig hebben. Om jullie voorbeeld te volgen: we hebben € 134.000 
nodig voor beschut en garantiebanen. Daarvan is € 56.125 reeds beschikbaar. We hebben dus nog 
(afgerond 134.000 – 56.000 =) € 78.000 nodig. Dat vragen we aan in de Kadernota. De hoogte van 
wat we vragen vloeit voort uit de ambities en keuzes die we in het beleidsplan verwoord hebben. 
Dat het gevraagde budget 60% hoger is dan het beschikbare budget is niet zo relevant. 
Vragen hierbij zijn: 

- Hoe verhouden vraag en aanbod ter zake zich tot elkaar? 
 Zie ook hierboven. Vraag en aanbod zijn bij jongeren en statushouders in principe sluitend (iedereen 
krijgt een traject). Bij alle andere groepen is dat niet het geval. Dat is een keuze, ingegeven door 
ontoereikende budgetten. 

- Is hier meer concreet invulling aan te geven? 
Niet concreter dan in het beleidsplan gebeurt. 

- Kan worden aangegeven uit welke budgetten overheveling zal plaatsvinden? 
De gevraagde middelen in de Kadernota worden gedekt uit de algemene middelen. De rijksbijdragen 
voor Werk & Inkomen zijn deels opgenomen in de Algemene Uitkering (AU) uit het Gemeentefonds 
en deels in de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD). 
 
Rol Incluzio 
Incluzio heeft een belangrijke rol in de begeleiding van mensen die op trede 1 en 2 van de 
participatieladder zitten. Incluzio wordt in 2021 beoordeeld op haar eigen functioneren. Vraag: 

- Is het niet meer dan logisch dat Incluzio binnen deze termijn inzage geeft op de hierboven 
genoemde begeleiding? 

Ja. Er zijn bij de start, zoals met elke externe partner, afspraken gemaakt met Incluzio Leiderdorp 
over de inhoudelijke en financiële verantwoording. Dat gebeurt ook. 
Onzes inziens staat de termijn haaks op die welke wordt beschreven onder punt 5.3 (tussentijdse 
evaluatie van dit beleidsplan). Hiervoor staat als periode genoemd eind 2022 begin 2023. Vraag 
hierbij is: 

- Hoe verhoudt een en ander zich tot elkaar? 
De tussentijdse evaluatie van het beleidsplan staat los van de tussentijdse beoordeling van Incluzio 
Leiderdorp. Het beleidsplan treedt feitelijk per 2021 in werking. Een tussentijdse evaluatie binnen 
het jaar is te kort om structurele zinvolle uitspraken te kunnen doen en structurele trends zichtbaar 



te maken. Het is ook niet gebruikelijk. Voorts speelt Incluzio slechts een relatief kleine rol binnen het 
totaal aan maatregelen en instrumenten dat we inzetten. Het zou dan merkwaardig zijn de evaluatie 
van Incluzio leidend te laten zijn voor de evaluatie van het beleidsplan.    
 
Kwaliteit van medewerkers die taken hebben op dit dossier 
Het hele systeem valt of staat bij de opleiding, persoonlijkheid en inzet van de mensen, zeker op de 
dossiers die moeizaam verlopen en veel inventiviteit en energie vragen. Welke eisen worden 
gesteld? Het is altijd de persoon die de taak uitvoert die er toe doet. En die ook bepaalt hoe 
succesvol een interventie uitpakt. Vragen hierbij zijn: 

- Hoe is opleiding en nascholing geregeld? 
Het beleidsplan Participatiewet gaat niet over de bedrijfsvoering of HRM-gerelateerde zaken. Ik 
begrijp jullie opmerkingen en het belang van de kwaliteit van de medewerkers, maar eigenlijk is dit 
een wat oneigenlijke plaats. Afspraken over uitvoering en de kwaliteit ervan vinden hun plaats in de 
tweejaarlijkse dienstverleningsovereenkomst tussen Leiden en Leiderdorp. De Adviesraad heeft 
n.a.v. het klantervaringsonderzoek in 2019 overigens al eerder aandacht hiervoor gevraagd, zij het 
toen met name gericht op de klantmanagers. Er is bij de gemeente Leiden voldoende aandacht voor 
opleiding en bijscholing. Besluiten worden waar nodig juridisch getoetst. 

- Hoe wordt regelgeving geïnterpreteerd. Opvolgen wat de instelling bepaalt of nadenken en 
maatwerk leveren?  

Bij Incluzio is daar wel enigszins zicht op, maar verder niet zoveel.   
Wet- en regelgeving vormen de kaders en vinden een doorvertaling in verordeningen, beleidsregels 
en – op het laagste niveau - werkinstructies. Die bieden houvast voor de uitvoering. Dat laat onverlet 
dat er over het algemeen bij re-integratie en participatie voldoende ruimte is voor interpretatie, 
waarbij we ook regelmatig de randen van de wet opzoeken. Die zijn overigens lang niet altijd even 
stringent. Uitgangspunt is sowieso maatwerk, want ieder persoon is anders en heeft zijn eigen  
kwaliteiten, noden en beperkingen.  
 
Monitoring maatregelen 
Het is goed om te lezen dat de voorgestelde maatregelen zo gemonitord worden dat op tijd 
bijsturing kan plaatsvinden. De Adviesraad vindt over twee jaar, na de evaluatie, te laat. Vraag hierbij 
is: 

- Is het mogelijk om per kwartaal te monitoren, zeker in deze tijd, vol onzekerheden? 
Monitoring gebeurt al wekelijks, maandelijks en per kwartaal (in oplopende uitgebreidheid). De 
kwartaalrapportages worden gedeeld met de raad. Alle rapportages kunnen aanleiding zijn om met 
elkaar in gesprek te gaan. Wat jullie vragen vindt dus al plaats. 
Leiden vervaardigt rapportages op maandelijkse basis. Vragen hierbij zijn: 

- Vindt er een uitsplitsing plaats naar deelnemende gemeenten?  
Alle rapportages die we ontvangen, dus ook de maandelijkse, bevatten de cijfers voor Leiderdorp. 

- Zo niet, is dat wel mogelijk opdat de Leiderdorpse situatie duidelijk wordt? 
Niet van toepassing. 
 
 


