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Afdeling:  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 mei 2017 

Onderwerp: Re-integratieverordening 

Participatiewet 2017 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00FC185472* 
Beslispunten 

- de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

Er is een nieuwe verordening opgesteld omdat in Holland Rijnland gezamenlijk afspraken zijn gemaakt 
over een eenduidige werkgeversbenadering en omdat de Participatiewet is  gewijzigd. In de 
arbeidsmarktregio Holland Rijnland bieden de gemeenten nu allemaal dezelfde  re-integratie-
instrumenten aan. Werkgevers hebben nu niet meer te maken met per gemeente verschillende regels 
als zij iemand uit de doelgroep van de Participatiewet in dienst nemen. Daarnaast is per 1 januari 2017 
de Participatiewet gewijzigd met het doel om kansen op de arbeidsmarkt voor  mensen met een 
arbeidsbeperking te vergroten. Onder meer de regels voor de toegang tot het doelgroepregister, 
verstrekking van loonkostensubsidie en de voorziening beschut werk zijn aangepast. Ook deze 
wijzigingen zijn in de nieuwe re-integratieverordening verwerkt. 

 
 

2 Inleiding 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Tegelijkertijd is de Re-

integratieverordening Participatiewet 2015 in werking getreden. Deze verordening is in augustus 2015 

aangepast naar aanleiding van de wijziging van de no-riskpolis. Inmiddels zijn in de arbeidsmarkregio 

afspraken gemaakt om het aanbod van re-integratie-instrumenten te harmoniseren. Daarnaast is de 

wet- en regelgeving op een aantal onderdelen gewijzigd. Gezien het aantal aanpassingen is ervoor 

gekozen om een geheel nieuwe verordening te maken. Dit neemt niet weg dat ook veel hetzelfde is 

gebleven. 

Het resultaat van de harmonisering is een eenvoudig en eenduidig gezamenlijk pakket. Werkgevers 

ervaren nu geen verschil in ondersteuning bij het in dienst nemen van werkzoekenden vanuit 

verschillende gemeenten. Ze hoeven niet meer met elke gemeente afzonderlijk  na te gaan welke 

voorwaarden en regelingen van toepassing zijn.  

 

Het betreft voor Leiderdorp de volgende aanpassingen, die voortvloeien uit de afspraken in de regio:   

 toevoegen van het instrument proefplaatsing met de voorwaarde dat werkervaring  

opgedaan kan worden met behoud van uitkering in een toekomstige functie voor een periode van 

maximaal twee maanden; 

 de mogelijkheid van een tweede jaar opstapsubsidie vervalt; 

 eenduidige uitvoering van de participatieplaats en premieverstrekking; 

 eenduidige uitvoering van de begeleiding op de werkplek (jobcoaching); 
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Daarnaast vloeien aanpassingen voort uit de volgende wijzigingen in de landelijke wetgeving: 

 zonder beoordeling door het UWV opnemen van (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal 

onderwijs en het praktijkonderwijs (VSO/Pro)  in het doelgroepregister banenafspraak 

 de mogelijkheid van een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon in 

het eerste halfjaar van een dienstbetrekking voorafgaand  aan de loonwaardemeting 

 een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek 

 loonkostensubsidie voor jongeren die al werken 

 wettelijke verankering beschutte werkplekken 

 praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister 

 ondersteuning bij beheersing Nederlandse taal 

 
 

3 Beoogd effect 

Vastlegging van de in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland geharmoniseerde afspraken met 

betrekking tot de inzet van re-integratie-instrumenten in de re-integratieverordening alsmede de 

verwerking van de gevolgen van wetswijzigingen in de re-integratieverordening 

 
 

4 Argumenten 

De aanpassingen zijn noodzakelijk omdat in de arbeidsmarkregio afspraken zijn gemaakt over het 

harmoniseren van de re-integratie instrumenten en de overheid de Participatiewet en de Wet 

Banenafspraak en aanverwante wet- en regelgeving heeft aangepast.   

 

Wat verandert specifiek voor Leiderdorp ten opzichte van de Re-integratieverordening Participatiewet 

Leiderdorp 2015? 

 

De harmonisatie heeft ertoe geleid dat onderdelen uit de oude verordening zijn verdwenen en nieuwe 

onderdelen zijn toegevoegd. Het betreft de volgende onderdelen: 

 

Onafhankelijke bemiddeling  

Artikel 4, vierde lid in de Re-integratieverordening 2015 luidde : “Het college biedt een persoon die 

behoort tot de doelgroep de mogelijkheid tot onafhankelijke bemiddeling als hij het niet eens is met de 

inhoud van de aangeboden voorziening”.  Dit artikellid is geschrapt. De andere gemeenten kenden deze 

mogelijkheid  niet.  Overigens werd er in de praktijk geen gebruik van gemaakt. Als zich in de toekomst 

problemen voordoen, kan de belanghebbende terecht bij de Onafhankelijke Vertrouwenspersoon. 

 

Participatieplaatsen   

Artikel 8 Participatieplaats:  Hier is gekozen voor de standaardtekst van de modelverordening. In 2011 is 

naar aanleiding van discussie in de Leidse raad de  wettekst over participatieplaatsen in de verordening 

aangevuld met enkele regels namelijk dat een participatieplaats tenminste 24 uur per week moest 

beslaan en er was een verdergaande verplichting van het college om scholing of opleiding aan te bieden 

aan de persoon die op een participatieplaats werkte dan in de wet was voorgeschreven. Andere 

gemeenten kennen deze uitbreidingen niet. In het kader van de harmonisatie is de Leidse invulling 

vervallen. Overigens wordt de Participatieplaats nog maar heel weinig als instrument ingezet, in Leiden 

en Leiderdorp sporadisch, in de meeste andere Holland Rijnlandgemeenten helemaal niet. 
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Werkstage 

Artikel 9 Werkstage:  De werkstage is in de verordening nieuw. Belangrijke verschillen met de 

Participatieplaats zijn de veel kortere duur en de mogelijkheid om de werkstage in te zetten voor 

mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. De werkstage wordt in de toelichting op de 

verordening uitgebreid besproken. 

 

Beschut werk 

Artikel 10 Participatievoorziening beschut werk: Dit artikel is aangepast naar aanleiding van de 

wetswijziging. De één op drie vervanging (één beschut werk tegen drie uitgestroomde WSW-

medewerkers ) staat er nu als verplichting in. Het was een uitgangspunt. 

 

Beheersing Nederlandse taal  

Artikel 13 over ondersteuning bij beheersing van de Nederlands taal is nieuw. Dit artikel is een 

uitvloeisel van de taaleis die in 2016 in de Participatiewet is opgenomen. Het artikel is eigenlijk ‘ten 

overvloede’ in de verordening opgenomen maar het is goed om het  te benoemen. 

 

Opstapsubsidie 

Artikel 16 Opstapsubsidie: De opstapsubsidie is in het kader van de harmonisatie teruggebracht van 

twee naar één jaar. Dit blijkt niet uit de tekst van de verordening maar wel uit de al aangepaste 

Beleidsregel Opstapsubsidie. 

 

Proefplaatsing 

Artikel 17 Proefplaatsing:  In het kader van de harmonisatie is de proefplaatsing van maximaal twee 

maanden bij een werkgever die de intentie heeft de persoon uit de doelgroep in dienst te nemen, 

opgenomen. Voorheen was alleen een proefplaatsing van één maand voorafgaande aan de 

opstapsubsidie mogelijk. De proefplaatsing heeft overeenkomsten met de werkstage. Het belangrijkste 

verschil is het feit dat bij de proefplaatsing de intentie nadrukkelijk is, de persoon na afloop in dienst te 

nemen. De proefplaatsing kan dientengevolge alleen voorafgaand aan een regulier dienstverband 

plaatsvinden.  

Deze vorm van  proefplaatsing geldt niet voor personen die behoren tot de doelgroep 

loonkostensubsidie (artikel 10c van de Participatiewet). De wetgever heeft voor deze doelgroep een 

periode vastgesteld waarin een reële vaststelling van de loonwaarde van een persoon kan worden 

bepaald.  
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Gezien de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen streven we naar uniform beleid. 
Ook in Leiden wordt het college voorgesteld akkoord te gaan met de verordening en dit aan de 
gemeenteraad voor te leggen.  Mocht tijdens het besluitvormingsproces in gemeente Leiden door het 
college of de raad een verzoek worden gedaan tot wijzigingen van de concept-verordening, dan zullen 
de wijzigingen ook voor Leiderdorp worden overwogen, en vice versa. 

 
 

6 Communicatie 
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart jl. de Re-integratieverordening 
Participatiewet 2017 vastgesteld voor inspraak. Het heeft vanaf 16 maart 2017 6 weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen reacties binnen gekomen. Tegelijkertijd is in Leiden ook een inspraakperiode van 6 
weken gehanteerd. Er is één reactie ontvangen, die niet tot aanpassing van de verordening heeft geleid. 
 

 

7 Financiën 

Voor de inzet van de re-integratieinstrumenten zoals genoemd in de verordening is in de begroting 

reeds budget opgenomen. 

 
 

8 Evaluatie 

De evaluatie van de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 wordt in 2020 uitgevoerd in 
samenhang met de evaluatie van de Participatiewet. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Raadsbesluit 

2. Re-integratieverordening Participatiewet 2017 

3. Nota van inspraak Leiden ‘Re-integratieverordening Participatiewet 2017’ 


