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Inleiding  
De Participatiewet 

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand 

(Wwb), en voegt daar de doelgroepen uit de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) en de Wajong voor jonge 

arbeidsgehandicapten voor een grootste deel aan toe
1
. Daarmee 

is sprake van één eenduidige regeling voor alle groepen aan de 

onderzijde van de arbeidsmarkt. Doordat de naweeën van de 

kredietcrisis van 2008 nog voelbaar zijn, gaan de ambities 

vergezeld van stevige bezuinigingen op zowel het re-integratie- 

als het Wsw-budget. Dat zorgt ervoor dat het realiseren daarvan 

al op voorhand op financiële gronden onder grote druk staat.  

 

Meer vangnet dan zorgwet 

De Participatiewet is in zijn diepste aard geen zorgwet, maar een financieel vangnet als onderdeel van het 

stelsel van sociale voorzieningen. Daaraan dankt hij zijn primaire opdracht om het gebruik van de regeling zo 

veel mogelijk te beperken. In de praktijk hebben gemeenten de meeste invloed op het bevorderen van de 

uitstroom, door middel van gerichte re-integratietrajecten. Dat is niet toevallig het onderdeel waarop dit 

beleidsplan zich richt, zij het met een bredere blik naar de directe en minder directe omgeving. We zijn niet 

blind voor de sociale aspecten, maar de nadruk ligt op de re-integratie (en participatie) van onze inwoners. De 

gemeente heeft hiervoor (extra) instrumenten toebedeeld gekregen, zoals de inzet van loonkostensubsidie (uit 

de BUIG
2
-middelen), jobcoaching en beschut werk. De wijze waarop deze instrumenten worden toegepast, 

staat in de re-integratieverordening Participatiewet 2017.    

 

Externe factoren bepalen het speelveld 

De invloed die wij als individuele gemeenten uitoefenen op factoren die bepalend zijn voor de economische 

groei (en daarmee de toe- of afname van de werkgelegenheid), is uiterst gering. Dat is lichtelijk frustrerend, 

maar wel de simpele realiteit. Als we door onze oogharen kijken naar de recente 

internationaal-economische en -politieke ontwikkelingen – die uiteindelijk een 

grote impact hebben op de open economie van handelsland Nederland en daarmee 

op de werkgelegenheid – lijken de potentiële bedreigingen
3
 op dit moment 

aanzienlijk groter dan de kansen. Dat vraagt om een realistisch beleid, zonder 

overspannen verwachtingen en onhaalbare doelen. 

 

Aanleiding: 5 jaar verder 

Op 17 november 2014 legde de gemeenteraad de lokale kaders vast in het Beleidsplan Participatiewet Naar 

regulier werk. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. Vijf jaar waarin de economische situatie substantieel is 

gewijzigd. De werkloosheid is sterk gedaald, het aantal bijstandsuitkeringen is afgenomen en het aantal 

moeilijk vervulbare vacatures gegroeid. Begin 2019 zag de gezamenlijk met de gemeente Leiden uitgevoerde 

lokale evaluatie het licht. In november 2019 volgde de landelijke evaluatie van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP). De observaties en conclusies in beide evaluaties geven voldoende aanleiding om met een 

open blik de destijds gemaakte keuzes opnieuw onder de loep te nemen. Om een metafoor te gebruiken: niet 

omdat het huis dringend toe is aan een ingrijpende verbouwing, maar omdat wat frisse kleuren op de muur, 

een extra lamp en nieuwe gordijnen geen kwaad kunnen. De aannemer mag dus thuis blijven.  

 

                                                      
1 De instroom in de Wsw is per die datum niet langer mogelijk. De Wajong, waarvan de uitvoering ligt bij het UWV, staat alleen nog open 
voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsgehandicapt zijn 
2 Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten: rijksbudget aan gemeenten voor de bekostiging van uitkeringen in 
het kader van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004, alsmede voor de inzet van loonkostensubsidies  
3 Te denken valt aan de gevolgen van het uitblijven van een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Groot Brittannië na de Brexit, het 
gevaar van de escalatie van handelsconflicten, en de gevolgen van gewapende conflicten in bijvoorbeeld het Midden Oosten 

Het ultieme doel van de Participatiewet 

is dat iedereen met arbeidsvermogen 

participeert, bij voorkeur in een 

betaalde baan bij reguliere werkgevers: 

de inclusieve samenleving.  
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We concentreren ons in deze beleidsnota vooral op de keuzes en maatregelen waarbij we zelf aan het stuur 

zitten, of tenminste op de bijrijdersstoel. Kortom, we nemen het rijksbeleid als een gegeven, simpelweg omdat 

we daar niet bijster veel invloed op uit kunnen oefenen. Het kabinet rust overigens niet op zijn lauweren, maar 

neemt regelmatig maatregelen om de toepassing van de wet soepeler te laten verlopen en  bureaucratische 

belemmeringen weg te nemen. De komende jaren zet het kabinet in op een breed offensief om mensen met 

een beperking aan het werk te krijgen. Een overzicht van de voornaamste maatregelen staan in bijlage I.  

 

Disclaimer gevolgen COVID-19 

Hierboven schreven we al over externe factoren die het speelveld beïnvloeden, zonder dat de gemeente daar 

veel invloed op heeft. Niemand had daarbij tot voor kort een pandemie op het netvlies staan. En toen kwam 

het corona-virus COVID-19 en de wereld werd anders. De maatregelen waartoe overheden gedwongen worden 

om de uitbraak te beheersen en terug te dringen, hebben stevige 

negatieve gevolgen, niet alleen op de samenleving en op de vrijheid 

die mensen gewend zijn, maar ook op de economie. Het Centraal 

Planbureau (CPB) deed op 26 maart een eerste poging om die 

economische impact in beeld te brengen
4
. Het CPB voorziet – in een 

viertal scenario’s – een krimp van het bruto nationaal product (bnp) 

in 2020 van -1,2% in het positiefste en -7,7% in het negatiefste geval, 

en een toename van de werkloosheid naar minimaal 4,5% in het 

lichtste en maximaal 9,4% in het donkerste scenario. Het 

overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse 

spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de 

crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.
5
 

 

We kunnen er dus zonder meer van uitgaan dat het aantal mensen dat de komende weken en maanden een 

beroep doet op een bijstandsuitkering zal toenemen. Waar het beleid in de aard niet zal veranderen, zal de 

groei van de omvang van het klantenbestand en de gevolgen van de crisis voor de gemeentelijke begroting wel 

gevolgen hebben voor het relatieve aantal mensen dat wij op een re-integratietraject kunnen plaatsen.  

 
 

  

                                                      
4 Centraal Planbureau, Scenario’s economische gevolgen coronacrisis, 26 maart 2020 
5 Pieter Hasekamp, directeur CPB, op www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis#  

http://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
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Hoofdstuk 1: Visie, omgeving en landelijke evaluatie 
 

1.1. Doelstelling beleid voor Werk en Inkomen in Leiderdorp 

De algemene doelstelling is dat 1 iedereen in Leiderdorp meedoet, ongeacht leeftijd, beperking, afkomst of 

achtergrond. Vertaald naar het werkveld Werk en Inkomen (hierna: W&I) betekent dit dat we streven naar het 

realiseren van duurzame banen voor zo veel mogelijk inwoners en een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons 

daarbij 2 vooral op de zwakkere groepen. Dat heeft een belangrijke morele achtergrond. Juist mensen aan de 

onderzijde van de arbeidsmarkt hebben baat bij extra ondersteuning en begeleiding. Zonder deze hulp is de 

kans levensgroot dat ze het niet redden om volwaardig en met een voldoende gevoel van eigenwaarde te 

participeren in de samenleving.  

 

We leggen 3 de focus op het sneller en effectiever begeleiden van mensen naar werk en participatie, waarbij 

we aansluiting zoeken bij de gemeente Leiden, die in de praktijk immers grotendeels verantwoordelijk is voor 

de uitvoering ervan. De re-integratie-experts van DZB worden reeds in een vroegtijdig stadium inhoudelijk 

betrokken bij de beoordeling van klanten en de keuze over inzet van trajecten. Als klanten direct bemiddelbaar 

lijken, pakt DZB dit direct op zonder eerst de volledige afhandeling van de uitkeringsaanvraag af te wachten. 

 

Tot slot kiezen we nadrukkelijk voor 4 een samenhangend en integraal beleid in het sociaal domein. W&I staat 

immers niet geïsoleerd van de rest van de wereld, maar maakt integraal onderdeel uit van dit sociaal domein, 

met talloze verbindingen naar en raakvlakken met beleidsvelden als Wmo, welzijn, economie en onderwijs. 

Keuzes bij W&I hebben hun weerslag op deze terreinen, en andersom. Dit betekent dat we meer dan in het 

verleden de oversteek maken tussen beleidsvelden en sturen op een samenhangende aanpak vanuit een 

gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. We bieden meer maatwerk, kiezen waar nodig voor het inzetten van een 

combinatie van instrumenten ongeacht uit welk domein deze afkomstig zijn en hebben meer aandacht voor 

nazorg.  

 

1.2. Relatie met de Sociale Agenda 

De Sociale Agenda is de overkoepelende visie voor het gehele sociale domein, dus ook voor het terrein van 

W&I. Dat zie je direct al geïllustreerd door de grote gelijkenis in gebruikte terminologie en geformuleerde 

doelen. De Sociale Agenda bestaat uit vier thema’s met elk een maatschappelijke opgave. Per thema is een 

aantal doelen benoemd, die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgave. We werken samen 

met inwoners en partners om die doelen te verwezenlijken. Het streven is een samenleving waarin iedereen 

meedoet en ertoe doet ongeacht achtergrond, inkomen of beperking.  

 

Als u nu een déjà vu gevoel krijgt, is dat niet vreemd. Dit streven las u immers ook al aan het begin van dit 

hoofdstuk, als algemeen doel van W&I. Sociale uitsluiting als gevolg van financiële problemen willen we 

voorkomen. Een betaalde baan 

of een zinvolle dagbesteding is 

vaak het beste middel om 

daadwerkelijk mee te kunnen 

doen en zelfstandig te kunnen 

leven. We zetten binnen W&I, 

verschillende instrumenten en 

activiteiten in die bijdragen 

aan de Sociale Agenda. In het 

plaatje hiernaast vindt u daar 

een kort overzicht van. Behalve 

in de nota die u nu (digitaal) in handen heeft, zijn in de Nota Minimabeleid, die naar verwachting eveneens in 

de zomer van 2020 zal worden vastgesteld, daartoe eveneens concrete maatregelen en keuzes opgenomen. 
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1.3. Relatie met andere beleidsvelden 

Minimabeleid en bijzondere bijstand 

De opdracht voor invulling van de bijzondere bijstand is vastgelegd in artikel 35 van de Participatiewet. Ook het 

minimabeleid kent een deels wettelijke verplichting, al is er een relatief grote lokale beleidsvrijheid bij de 

keuzes die daarin worden gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van specifieke instrumenten en de doelgroep die 

ervoor in aanmerking komt. Het vinden van betaald werk leidt er over het algemeen toe dat mensen minder 

vaak gebruik hoeven maken van minimaregelingen en bijzondere bijstand. Andersom geldt overigens ook: door 

het minimabeleid verminderen we de (financiële) drempels, die klanten – psychisch en feitelijk – belemmeren 

bij het vinden van werk. Voor een uitgebreide toelichting op de keuzes die we op dit terrein maken, verwijzen 

we graag naar de beleidsnota Minimabeleid.  

 

Schuldhulpverlening 

Er wordt wel eens gezegd dat de snelste manier om een uitweg te vinden uit schulden, het vinden van betaald 

werk is. Hoewel dat net iets te snel door de bocht is en er wel wat nuanceringen op deze stelling te maken zijn, 

is het evident dat het vinden van werk kan helpen bij het oplossen van een problematische schuldsituatie. En 

omgekeerd: vaak is het verlies van werk een directe aanleiding voor het krijgen van schulden. In die zin draagt 

het succesvol uitstromen van klanten naar werk (indirect) bij aan het verminderen van het aantal (mensen met) 

problematische schulden. 

 

Wmo en Welzijn 

De directe opdracht vanuit de Participatiewet is uitstroom 

naar zo regulier mogelijk werk. Voor een deel van de 

klanten is dat evenwel te hoog gegrepen, en moeten we al 

blij zijn als zij in staat zijn mee te doen in de samenleving. 

Soms betekent dat letterlijk mensen achter de voordeur 

vandaan zien te krijgen en in contact te brengen met 

andere mensen. Eenzaamheid is een van de grote 

problemen in onze sterk geïndividualiseerde samenleving, 

waarbij de veiligheid en samenhang die de oude verzuilde 

sociale verbanden boden verloren is gegaan. Het zetten van stappen op de participatieladder (zie bovenstaand 

plaatje) is dan het secundaire en hoogst haalbare doel. Voor deze groep komen andere instrumenten en 

middelen in beeld om deelname aan de samenleving te stimuleren en faciliteren. Te denken valt aan 

(arbeidsmatige) dagbesteding en vrijwilligerswerk. Het ontschotten van budgetten helpt om met een integrale 

aanpak deze mensen weer het gevoel te geven dat ze meetellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie  

De Leidse regio doet het beter dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft deels te maken met demografische 

factoren – de bevolking is relatief jong en hoger opgeleid – deels met economische kenmerken. Zo noemt het 

sociologisch onderzoeksbureau Blaauwberg het plausibel dat er een verband is met de aanwezigheid van een 

omvangrijk medisch-educatief cluster in het 071- gebied
6
, dat minder hard is geraakt door de kredietcrisis dan 

sectoren als industrie, diensten en detailhandel. Er is bovendien sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. 

                                                      
6 Bureau Blaauwberg, Arbeidsmarkt Quickscan, Kenmerken en opgaven arbeidsmarkt Leidse regio (in opdracht van Economie071), Leiden, 
februari 2018. 35% van de arbeidsplaatsen bevindt zich in zorg en onderwijs, landelijk is dat 22% 

In juni 2019 is bij Incluzio Leiderdorp een pilot gestart om mensen in trede 1 en 2 via ondersteuning en 

bemiddeling te activeren, en uiteindelijk te stimuleren een stap te zetten op de participatieladder. Het kan 

daarbij gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om het aanpakken van andere problemen die participatie in 

de weg staan. Incluzio Leiderdorp werkt in de pilot samen met de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 

in Leiden en DZB. De pilot van Incluzio Leiderdorp lijkt op project DOOR in Leiden. 
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Deze krapte manifesteert zich met name in de techniek, zorg, onderwijs, transport en  horeca. In de evaluatie 

constateerden we al dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Extra reden om het belang van 

nauwere samenwerking tussen beide beleidsterreinen (en de meerwaarde van een actief arbeidsmarktbeleid 

binnen de Leidse regio) te benadrukken. 

 

1.4. De landelijke evaluatie Participatiewet (2019), Sociaal en Cultureel Planbureau 

In november 2019 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de langverwachte 

landelijke evaluatie van de Participatiewet. Dit rapport gaat vergezeld van en wordt vooraf 

gegaan door een breed scala aan daarmee verband houdende rapporten, veelal met 

soortgelijke (deel)conclusies. Waar de ambities destijds torenhoog waren, blijkt de 

werkelijkheid weerbarstig. De rode draad in de landelijke evaluatie is dat de beoogde doelen 

slechts in beperkte mate zijn gerealiseerd en de wet voor sommige groepen zelfs averechts 

uitpakt. Het positieve effect op baankansen geldt met name voor een kleine groep, de 

jonggehandicapten. De klassieke  doelgroepen merken nauwelijks verbetering, terwijl de 

Wsw-doelgroep onder de Participatiewet juist een kleinere kans op werk heeft. In hoofdstuk 3, waar we ingaan 

op de keuzes en maatregelen per doelgroep, vertalen we dit naar het lokale beleid. In bijlage II vindt de 

geïnteresseerde lezer een uitvoeriger toelichting op de landelijke evaluatie, waarbij we per doelgroep kijken 

naar de belangrijkste constateringen. 

 

1.5. Conclusies  

Op basis van de lokale evaluatie
7
 is geconcludeerd dat we het op veel onderdelen redelijk tot goed doen, maar 

dat er evenwel ook aandachtspunten zijn. Het blijkt dat niet alle te onderscheiden groepen in gelijke mate 

profiteren. Dat vraagt om extra aandacht en inzet. Daar staat tegenover dat andere groepen het weer beter 

doen dan verwacht. De landelijke evaluatie ondersteunt en bevestigt een groot deel van deze conclusies. 

Verder is de maatschappelijke context waarbinnen we opereren sterk veranderd. Dan gaat het vooral om de 

economische omstandigheden.  

 

Zoals altijd bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten loop je aan tegen allerlei beperkingen, waarvan 

het ontbreken van een ruim-gevulde pot met goud zeker niet de minste is. De inzet voor de ene groep gaat, de 

overige omstandigheden gelijk blijvend, vaak ten koste van de andere groep. Over het algemeen zitten alle 

mensen met een uitkering in hetzelfde wankele bootje. Weliswaar zijn er mensen met relatief meer kansen en 

potenties, maar vrijwel niemand heeft zonder meer een kansrijke en voorbeeldige uitgangspositie. Dat vraagt 

dus om een evenwichtig pakket aan maatregelen om voor alle doelgroepen een acceptabel aanbod te creëren. 

Voordat we daartoe overgaan, bieden we eerst een korte schets  van de samenstelling en de omvang van het 

Leiderdorps klantenbestand. 
 

  

                                                      
7 Te vinden op https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Evaluatie-beleidsplan-participatiewet-brief-van-het-
college-190306.pdf  

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Evaluatie-beleidsplan-participatiewet-brief-van-het-college-190306.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Evaluatie-beleidsplan-participatiewet-brief-van-het-college-190306.pdf
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Hoofdstuk 2: Samenstelling en omvang klantenbestand  
 

2.1. Samenstelling klantenbestand 

Geen enkel klantenbestand is homogeen en dat geldt ook voor het klantenbestand van W&I. Toch is het voor 

het beleid zinvol mensen met ongeveer dezelfde kenmerken, behoeften en verplichtingen te groeperen. Dat 

staat het leveren van maatwerk overigens niet in de weg. Integendeel zelfs: het overgrote deel van de re-

integratie- en participatieplannen betreft op de specifieke persoon toegesneden trajecten – maatwerk dus – zij 

het binnen de op de groep gerichte aanpak. Zo is het organisatorisch ook ingericht. Binnen de verschillende 

projecten – JA, JAS, JA-Plus en R&W (zie bijlage IV voor een verdere toelichting) – bundelen we de kennis, 

deskundigheid en ervaring, om iedereen zo effectief mogelijk te begeleiden, ondersteunen en faciliteren.  

 

Met de Participatiewet zijn twee nieuwe groepen toegevoegd aan het gemeentelijk domein. 2015 vormt 

daarmee feitelijk een scheidslijn tussen enerzijds de mensen voor wie we al geruime tijd verantwoordelijkheid 

dragen, vaak via de Wet werk en 

bijstand (Wwb) – we noemen ze 

collectief de klassieke doelgroep – 

en anderzijds de twee nieuwe 

groepen – die we dus de nieuwe 

doelgroepen noemen. Wie zegt 

dat we in W&I-land niet origineel 

kunnen zijn? Beide doelgroepen 

zijn weer verder onder te verdelen 

in subgroepen. De nieuwe 

doelgroep bestaat uit uiterst kwetsbare mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die speciale 

aandacht nodig hebben. Vooral deze mensen hebben baat bij instrumenten als beschut werk en 

garantiebanen
8
. De nieuwe doelgroepen zijn, mede als gevolg van de beperkte omvang, in de cijfers niet terug 

te vinden als aparte groep. Dat staat een op de persoon gerichte (maatwerk-)aanpak overigens niet in de weg. 

 

Niet-uitkeringsgerechtigden 

Tot slot is er nog een bijzondere groep die op grond van artikel 10, 1
e
 lid Participatiewet aanspraak kan maken 

op arbeidsondersteuning door de gemeente
9
: de niet-uitkeringsgerechtigden. Deze heterogene groep noemen 

we met een niet al te fraai acroniem Nuggers. De definitie van een Nugger is te vinden in artikel 6, 1
e
 lid van de 

Participatiewet. Het gaat om een persoon a. jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die b. als werkloze 

werkzoekende is geregistreerd bij het UWV en c. geen recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op 

grond van de Participatiewet of andere wetten of regelingen. Omdat er geen uitkeringsrelatie is, is het lastig de 

omvang van deze groep te bepalen
10

.  

 

We gebruiken bovenstaande indeling om per doelgroep de noodzakelijke (en wenselijke) maatregelen en 

instrumenten te bepalen, die bijdragen aan de centrale doelstelling. Vaak zal het gaan om het voortzetten van 

bestaand beleid. In een aantal gevallen is extra inzet wenselijk, omdat de beoogde resultaten achter blijven bij 

de verwachtingen. Dat betekent dat we nieuwe accenten aanbrengen of middelen verschuiven naar de plekken 

                                                      
8 De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vloeit voort uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013, waarin kabinet en sociale 
partners afspraken maakten over het realiseren van 125.000 additionele banen voor mensen met een beperking: de garantiebanen 
9 Het betreft aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte 
voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen 
taken, indien die persoon zonder die ondersteuning niet in staat zou zijn die taken te verrichten 
10 In 2015 schatte de Inspectie SZW, op basis van cijfers uit 2013, dat het landelijk om minimaal 76.000 personen gaat. In deze cijfers zijn 
spookjongeren niet meegenomen. Het CBS definieert spookjongeren 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 aantal spookjongeren schat het CBS op 134.000 in 2013, 
waarbij 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 (CBS, 
Jongeren buiten beeld, 2015)  
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waar zij het hardst nodig zijn. Aparte aandacht besteden we daarnaast aan het instrument nieuw beschut werk, 

de afgelopen jaren het zorgenkindje binnen de Participatiewet, en aan de garantiebanen. De conclusies uit 

beide evaluaties laten zien dat die aandacht ook echt nodig is. We stellen voor de komende jaren op beide 

instrumenten extra inzet te plegen. 

  

2.2. Omvang en ontwikkeling klantenbestand 

Om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken op het gebied van activiteiten, instrumenten en (de verdeling 

van) budgetten, is een adequaat beeld van de omvang en ontwikkeling van het klantenbestand wenselijk
11

. Als 

ijkpunt hanteren we in dit beleidsplan de cijfers eind vierde kwartaal 2019. De cijfers vergelijken we waar nodig 

met eind vierde kwartaal 2017. Omdat dit veruit het saaiste hoofdstuk van de nota dreigt te worden, kiezen we 

ervoor de basisinformatie zo veel mogelijk door middel van infographics te delen.  

 

 
 

2.3. De subgroepen kort toegelicht 

Over de gehele lijn zien we, niet verrassend, een daling van het aantal uitkeringen. Die daling is echter niet 

gelijkelijk verdeeld over de doelgroepen. Het aantal jongeren in de bijstand is de afgelopen twee jaar relatief en 

absoluut vrijwel gelijk gebleven. De meeste jongeren die uitstromen uit de uitkering vinden betaald werk. De 

daling van het aantal statushouders is opvallend en behoorlijk spectaculair te noemen. Een groot deel van deze 

daling kunnen we toerekenen aan het succes van het Project JAS, dat inmiddels landelijke navolging kent. De 

omvang van de reguliere doelgroep is ten opzichte van vier én twee jaar geleden licht gedaald. De groep met 

                                                      
11 We beschikken over tal van bronnen: de kwartaal-, maand- en weekrapportages van de gemeente Leiden, rapportages van de 
verschillende re-integratieprojecten (JA, JAS en R&W) en algemene bronnen, zoals CBS, UWV en Werkbedrijf Holland Rijnland 
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alleen basisonderwijs voert de boventoon, gevolgd door de groep met een mbo-opleiding op economisch, 

administratief, commercieel en technisch gebied
12

. Dat bevordert helaas niet de kansen op de arbeidsmarkt. 

Een deel van deze groep bestaat uit mensen die vóór 2015 een beroep konden doen op de Wsw.  

  

                                                      
12 UWV, Top 20 Bijstandsgerechtigden zonder dienstverband, naar hoogst gevolgde opleiding Holland Rijnland, december 2017 
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Hoofdstuk 3: Keuzes en maatregelen 
 

3.1. Algemene uitgangspunten 

De keuzes die we maken bouwen voort op een aantal algemene uitgangspunten. Die uitgangspunten vormen 

het bredere kader, waaraan we via de inzet van specifieke instrumenten en nadere keuzes concrete invulling 

geven. De in het vorige hoofdstuk genoemde subgroepen vormen daarbij de hoofdstructuur, aangevuld met de 

groep Nuggers en voorafgegaan door twee stevig aan de Participatiewet verbonden instrumenten – nieuw 

beschut werk en garantiebanen. Tot slot zoomen we kort in op de ontwikkelingen bij twee partners: het 

Werkbedrijf Holland Rijnland (overigens meer een overlegplatform dan een organisatie) en DZB. Daardoor ziet 

u soms bepaalde maatregelen herhaald worden. Dat is dus niet vanwege een gebrekkig korte termijngeheugen, 

maar simpelweg doordat een maatregel of doel zinvol is voor meerdere subgroepen.   

 

 We stimuleren werkgelegenheid voor alle doelgroepen; 

 De nadruk ligt bij de mensen met een loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon. 

Deze groep valt bijna samen met de doelgroep voor de garantiebanen, die dus ook prioriteit hebben. 

 Voor wie werk nog niet tot de mogelijkheden behoort, bieden we ondersteuning en begeleiding om 

mensen actief te laten participeren 

 We zetten in op het verhogen van de uitstroom uit de bijstand, in de context van de bredere landelijke 

en internationale economische en politieke situatie; 

 We zetten in op de doelmatige inzet van re-integratieinstrumenten en middelen. De binnen de 

begroting beschikbaar gestelde budgetten vormen daartoe het financiële kader; 

 We bevorderen de integrale ondersteuning in het sociaal domein en werken daarbij samen met 

andere werkvelden en organisaties. 

 

3.2. Instrumenten: beschut werk nieuw & garantiebanen 

Wat zeggen de evaluaties 

1. DZB heeft beschutte werkplekken beschikbaar gesteld, maar de doelstelling van 1 

beschutte werkplek per jaar is niet gehaald.  

2. Minder mensen dan geraamd krijgen een advies voor beschut werk en meer mensen dan 

verwacht vallen in een andere doelgroep – banenafspraak en arbeidsmatige dagbesteding. De 

criteria voor beschut werk zijn strenger dan de criteria die voorheen golden voor de Wsw. 

3. Het beschut werk is na een moeizame start op gang gekomen. In 2015 en 2016 bedroeg het aantal 

aanvragen voor beschut werk 14% van de beoogde aantallen. In 2017 en 2018 was dat ongeveer 86%. 

In algemeenheid slagen gemeenten er niet in om voor alle beschut werkers met een positief advies 

een geschikte plek te vinden. 

4. Bijna 25% van de door DZB gerealiseerde garantiebanen betreft jongeren jaar uit het Praktijkonderwijs 

en Voorgezet Speciaal Onderwijs; circa tweederde van de garantiebaners is jonger dan 27 jaar. 

5. Het succes van de Participatiewet valt of staat met de bereidheid van werkgevers om mensen uit de 

doelgroep een werkplek te bieden. Een derde van alle werkgevers heeft ook daadwerkelijk mensen uit 

de doelgroep in dienst. Van de werkgevers geeft 61% aan bereid te zijn iemand uit de doelgroep te 

plaatsen, maar slechts 19% komt tot concrete plannen. Minder dan een kwart daarvan weet de 

plannen te realiseren. Degenen die werk vinden, hebben vaak al een relatief kleine afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

Maatregelen 

I. Gezien het achterblijven bij de landelijke taakstelling en de verwachte verdere uitstroom uit de Wsw 

handhaven we het uitgangspunt dat op drie uitgestroomde Wsw-werknemers één beschutte werkplek 

wordt ingevuld. We streven ernaar om het aantal structurele nieuw beschut werkplekken eind 2021 te 

verhogen naar zes (tegen drie nu). In de jaren daarna kijken we naar de (financiële) mogelijkheden 

voor verdere uitbreiding. 
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II. Behalve bij DZB staan we waar mogelijk en in navolging van de gemeente Leiden open voor het 

realiseren van beschut werkplekken bij reguliere werkgevers.  

III. We stellen daartoe in de meerjarenbegroting voldoende budget voor begeleiding en ondersteuning 

beschikbaar. 

IV. Op grond van het Sociaal Akkoord van april 2013 continueren we het plaatsen van mensen met een 

arbeidsbeperking op garantiebanen. Daarnaast vergroten we het aantal garantiebanen. 

V. Deze garantiebanen realiseren we bij voorkeur bij reguliere (externe) werkgevers. 

VI. We stellen in de meerjarenbegroting voldoende budget voor begeleiding beschikbaar. 

VII. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en biedt binnen haar eigen organisatie mensen met een 

arbeidsbeperking een duurzame baan. Zij gaat daarbij uit van realisatie van de landelijke taakstelling.  

 

 

3.3. Reguliere doelgroep 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden, is de kans op werk gedaald. Zij zijn 

vaker aangewezen op een uitkering. 

2. Voor de klassieke bijstandsgerechtigden zijn de baankansen nauwelijks verhoogd. Er is een 

stijging in de baankans van slechts 1%. 

3. De kwaliteit van de gevonden banen is verminderd: minder banen voor ten minste een jaar, minder 

vaste contracten, meer kleine banen. 

 

Maatregelen 

I. Gezien de positieve resultaten blijft R&W hét re-integratiebedrijf voor de reguliere doelgroep. 

II. We zetten in op duurzame banen bij reguliere werkgevers, waardoor mensen niet terugvallen in de 

uitkering.  

III. Voor mensen die (nog) niet kunnen werken zetten we in op activering en participatie. De pilot van 

Incluzio Leiderdorp, gericht op het activeren van mensen op trede 1 en 2 van de participatieladder
13

, 

geven we daartoe een structureel karakter. De benodigde kosten dekken we zowel uit Wmo- als uit 

W&I-budgetten (ontschotting).  

IV. Hoewel de omvang van de groep weliswaar iets is gedaald, is de complexiteit toegenomen. Om die 

reden handhaven we de omvang van het beschikbare budget op hetzelfde niveau als de afgelopen 

jaren, i.c. € 400.000. Het is dan mogelijk om op jaarbasis ongeveer 30% van de doelgroep op een 

traject te zetten. 

 

 

3.4. Jongeren tot 27 jaar 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Waar steeds meer jongeren snel en zelfstandig een baan vinden, zien we tegelijkertijd dat 

de groep kwetsbare jongeren relatief is toegenomen.  

2. De doelgroep garantiebanen heeft de afgelopen jaren prioriteit gekregen. Opvallend is dat 

DZB vooral jongeren tot 27 jaar plaatst voor de garantiebanen, veelal afkomstig van PrO/VSO-

scholen. 

3. Voor 18-jarige jonggehandicapten met arbeidsvermogen is de kans op werk sinds de invoering van de 

Participatiewet toegenomen. Veel jonggehandicapten werken in deeltijd en ze krijgen steeds vaker 

een tijdelijk contract. 

 

Maatregelen 

I. Project JA behaalt prima resultaten en geldt landelijk als voorbeeldproject. Om die reden continueren 

we onze inzet om alle jongeren tot 27 jaar worden door te leiden naar Project JA, tenzij op voorhand 

helder is dat dit vanwege bijvoorbeeld psychische of fysieke problemen niet zinvol is. 

                                                      
13 Voor de participatieladder, zie pagina 4 van dit beleidsplan 
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II. Met name voor de jongeren uit het VSO/Pro krijgt het realiseren van garantiebanen prioriteit. Zij 

worden begeleid door team garantiebanen van DZB. 

III. Ook voor jongeren is het doel zo veel mogelijk duurzame banen bij reguliere werkgevers. 

IV. We stellen voldoende middelen beschikbaar. 

 

 

3.5. Statushouders 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Voor Project JAS zijn geen doelstellingen bepaald. Dit project is destijds gestart naar 

aanleiding van de snelle groei van het aantal statushouders vanaf 2015. De resultaten zijn zonder 

meer positief. De sterke afname van het aantal statushouders met een Participatiewet-uitkering 

vormt daarvan een mooie illustratie.  

 

Maatregelen 

I. Gezien het goede resultaat en het feit dat het project op voorhand bijna perfect aansluit op de taken 

en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de nieuwe Wet Inburgering zetten we de inzet van 

Project JAS voort. Alle statushouders leiden we door naar JAS, tenzij dit vanwege intrinsieke 

problemen tijdelijk niet zinvol is. 

II. Net als bij de andere doelgroepen gaat het bij voorkeur om uitstroom naar duurzame banen bij 

reguliere werkgevers. 

III. We stellen voldoende middelen beschikbaar. 

 

 

3.6. Nuggers 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Vóór 2015 bleken gemeenten bijstandsgerechtigden vaker te ondersteunen dan Nuggers. 

Dat is na 2015 niet veranderd. Gemeenten zetten wel steeds vaker ondersteuning in voor 

jonggehandicapten zonder uitkering. 

 

 

Maatregelen 

I. We bieden in voorkomende gevallen en in beperkte mate steun aan Nuggers. Dat gebeurt altijd in 

overleg met de professionals van DZB en – indien aan de orde – Incluzio Leiderdorp. 

II. We reserveren voor dit doel een beperkt budget in de begroting, om de kosten voor begeleiding te 

dekken.  

 

 

3.7. Maatschappelijke activering en tegenprestatie 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Vier van de tien bijstandsgerechtigden geeft aan dat de geestelijke gezondheid een 

belemmering vormt voor arbeidsparticipatie. Het kost extra inspanningen om deze mensen mee te 

laten doen in de maatschappij. 

 

 

Maatregelen 

I. We bieden Wmo-voorzieningen aan om mensen te laten participeren als werk (nog) niet aan de orde 

is. (Arbeidsmatige) dagbesteding – vooral bij mensen met een structurele ondersteuningsbehoefte – 

en individuele begeleiding – bij mensen met perspectief op zelfstandigheid - zijn mogelijkheden. In de 

praktijk is sprake van een ontschotte inzet van budgetten. Immers, maatwerk leidt regelmatig tot het 

inzetten van instrumenten uit meerdere domeinen. Het is niet meer dan logisch dat de verschillende 

geldstromen in elkaar overlopen. 
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II. We continueren de samenwerking tussen Incluzio Leiderdorp, DZB en de uitvoeringsorganisatie Werk 

en Inkomen om mensen daarbij te ondersteunen. 

III. De tegenprestatie zien we als een van de mogelijkheden om mensen te activeren en te laten 

participeren. Uitgangspunt blijft een vrijwillige invulling – en dus het voorkomen dat we de 

tegenprestatie verplicht opleggen – maar in voorkomende gevallen is een dwingender hand 

mogelijk
14

. 

 

 

3.8. Werkbedrijf Holland Rijnland 

Wat zeggen de evaluaties 

1. Er is op dit moment in te beperkte mate sprake van een verbinding tussen het aanbod aan 

(economie) en de vraag naar werk (W&I). Het ontbreken van een actiever arbeidsmarktbeleid 

ervaren we als een gemiste kans. 

2. Het economische momentum biedt kansen voor de groep mensen die langs de zijlijn staan. 

Het is daarom van belang goed aan te sluiten bij de vraag van werkgevers en de focus verder te 

verschuiven van een aanbodgerichte aanpak naar een meer vraaggerichte aanpak. Werkgevers 

hebben een belang, maar ook een verantwoordelijkheid. 

3. Kansen worden gezien in scholing en de aansluiting bij de arbeidsmarktbehoefte van werkgevers. Een 

groot deel van de doelgroep is laagopgeleid of opgeleid in beroepen waar minder vraag naar is. Daar 

zit dus nog rek in. Samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen speelt hierbij 

een essentiële rol. 

 

Maatregelen 

I. We gaan door op de in het Marktbewerkingsplan 2018 uitgezette koers en werken aan het verkleinen 

de mismatch op de arbeidsmarkt. 

II. We streven naar een integrale en eenduidige werkgeversdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio 

en nemen bureaucratische belemmeringen zo veel mogelijk weg.  

III. We dragen actief bij op het versterken van de regionale economie en werken daarbij nauw samen met 

de andere gemeenten binnen de Leidse regio, organisaties en werkgevers. Economie071 is daartoe 

een belangrijk podium, maar niet het enige.  

IV. We onderzoeken de komende periode de mogelijkheden om binnen de Leidse regio te komen tot een 

concreet en realistisch arbeidsmarktbeleid, waarbij we economie en W&I verder met elkaar 

verbinden.  

 

 

3.9. DZB – doelgroep Wsw-oud 

Organisatorisch gezien is DZB onderdeel van de gemeente Leiden. Met de stop op de instroom in de Wsw per 

2015 is de noodzaak ontstaan om na te denken over de (financiële) gevolgen daarvan en hoe die op te vangen. 

De afgelopen jaren transformeerde DZB van een ‘traditionele’ sociale werkvoorziening naar een modern re-

integratiebedrijf dat zich inspant om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving. Echter, 

doordat de kansrijkste groepen uitstromen uit de Wsw, blijven de relatief kwetsbare groepen achter. Doordat 

de toegevoegde waarde – met andere woorden het verdienvermogen per werknemer – afneemt, komt het 

bedrijfsresultaat in toenemende mate onder druk te staan. Tekorten bij de ene groep kunnen steeds minder 

vaak worden gedekt door de opbrengsten van de andere. Nu al leggen de gemeenten in de Leidse regio jaarlijks 

een bedrag van € 3.025 (2020) bij per werknemer. Het kantelpunt waarop dit niet langer haalbaar is, is niet 

precies aan te geven, maar dat dit naderbij komt is evident.  

 

Mede op grond hiervan kiezen de gemeente Leiden en DZB ervoor de koers te verleggen en DZB verder door te 

groeien naar een re-integratiebedrijf met een sociaal oogmerk (sociale onderneming). Een sociale onderneming 

                                                      
14 Niet elke klant hoeft een tegenprestatie te leveren. Re-integratie heeft altijd voorrang. Sinds vorig jaar begeleidt en ondersteunt Incluzio 
Leiderdorp mensen om invulling te geven aan de tegenprestatie. Tot op heden hebben we de tegenprestatie nog niet verplicht hoeven 
opleggen. Niettemin bieden we Incluzio Leiderdorp de ruimte om waar nodig een dwingender aanpak te hanteren 
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levert net als elke andere zelfstandige onderneming een product of dienst en heeft dus ook een verdienmodel, 

maar geld verdienen is niet het hoofddoel. Ze stelt het oplossen van een maatschappelijk probleem voorop, om 

daarmee bij te dragen aan het beter worden van de samenleving. Het doel is DZB toekomstbestendig te maken.  

 

Maatregelen 

I. We steunen DZB bij de ontwikkeling naar een sociale onderneming. 

II. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de financiële situatie van DZB en dragen bij aan het 

dichten van het structurele tekort als gevolg van de sterk teruggelopen bijdrage van het Rijk.  
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Hoofdstuk 4: Financiën 
 

4.1. Beschikbare budgetten 

We ontvangen rijksmiddelen voor: 

a. klassieke doelgroep, per 2019 onderdeel van de AU
15

 en dus vrij besteedbaar; 

b. Wajong en begeleiding beschut, IU Participatie (respectievelijk € 44.003 en € 126.284). 

 

Verder zijn in 2016 en 2017 door de gemeenteraad additionele middelen beschikbaar gesteld voor de diverse 

doelgroepen. Deze gemeentelijke middelen zijn over het algemeen beschikbaar tot en met 2020. Tot slot zijn in 

2019 via diverse begrotingswijzigingen middelen overgeheveld van re-integratie naar de bijzondere bijstand en 

minimabeleid, om tekorten op die terreinen te dekken. Daar leek destijds ruimte voor, omdat sprake was van 

(gepercipieerde) onderbesteding. Vanaf 2021 zien we, zonder aanvullende maatregelen, het budget voor re-

integratie en participatie dan ook substantieel dalen. In onderstaand overzicht hebben we dit kort op een rij 

gezet. 

 

Middelen Re-integratie  Begroting 2020 MJB 2021 

Kostenplaats 6262301 – reguliere doelgroep R&W* € 404.510 € 374.292 

Kostenplaats 6262304 – beschut werk en garantiebanen DZB** € 56.125 € 56.125 

Kostenplaats 6262306 – jongeren en statushouders*** JA & JAS € 219.855 € 0 

Totaal € 680.490 € 430.417 

 

Nadere toelichting 

* Hoewel het budget voor R&W ruim vier ton groot is, gaat in de praktijk een deel van het budget naar vaste 

jaarlijks terugkomende kosten, zoals geneeskundige en opleidingskosten. Feitelijk is de afgelopen jaren een 

bedrag van rond de € 350.000 beschikbaar voor re-integratietrajecten voor de reguliere doelgroep. 

** De kosten voor beschut en garantiebanen bij DZB bedragen respectievelijk € 8.800 en € 9.200 per persoon. 

Het betreft jaarlijks terugkerende kosten. Immers, de achterliggende oorzaak van een arbeidsbeperking heeft 

over het algemeen niet de gewoonte uit zichzelf te verdwijnen. 

*** In de periode 2016 tot en met 2018 ontvingen we rijksmiddelen voor de (re-)integratie van statushouders. 

In het kader van de nieuwe Wet inburgering, waarin de regie op de inburgering weer terug wordt gelegd bij 

gemeenten, komen naar verwachting opnieuw rijksmiddelen beschikbaar. Op dit moment – april 2020 – is de 

eventuele omvang daarvan echter nog in nevelen gehuld. Wel is inmiddels duidelijk dat de invoeringsdatum 

van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2021. De inhoud van de nieuwe Wet inburgering komt in belangrijke mate 

overeen met de werkwijze van Project JAS. 

 

4.2. Benodigde budgetten 

In onderstaand overzicht bieden we inzicht in de omvang van het benodigde budget om uitvoering te kunnen 

geven aan de gemaakte keuzes en de maatregelen. Door het wegvallen van een aantal tot 2021 beschikbaar 

gestelde extra gemeentelijke middelen – dat las u hierboven ook al – krimpt het budget voor re-integratie in 

2021 ten opzichte van 2020 met ruim 35%. De actuele situatie vormt daar, gezien de ontwikkelingen en 

toenemende complexiteit, niet direct een rechtvaardiging voor. Om die reden nemen we in de Kadernota 2021 

een aanvraag op voor het opnieuw beschikbaar stellen van voldoende additionele middelen. Daarmee zijn we 

in staat de in het beleidsplan verwoorde ambities en doelen te verwezenlijken en de mensen aan de onderzijde 

perspectief te bieden op deelname aan de samenleving, bij voorkeur via  regulier werk. 

 

 

 

 

                                                      
15

 In de bijlage bij de septembercirculaire 2018 wordt nog een concreet bedrag genoemd voor de klassieke doelgroep. Per 2019 is dit 
evenwel niet langer het geval, waardoor het budget niet meer exact te herleiden is 
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Doel Benodigd bedrag Beschikbaar in 2021 Gevraagd Kadernota vanaf 2021 

Reguliere doelgroep R&W € 410.500 € 374.292 € 36.500 

Jongeren – Project JA € 24.000 € 0 € 24.000 

Statushouders – Project JAS € 110.000 PM € 110.000 

Beschut werk nieuw & garantiebanen € 134.000 € 56.125 € 78.000 

Nuggers  € 15.000 € 0 € 15.000 

Totaal € 693.500 € 430.417 € 263.500 

 

  



Herijking Beleidsplan Participatiewet 2020 | Hoofdstuk 5: Monitoring en tussentijdse inhoudelijke evaluatie 16 

 

Hoofdstuk 5: Monitoring en tussentijdse inhoudelijke evaluatie 
 

5.1. Meerwaarde monitoring 

In het licht van de volatiliteit van de markt en internationale ontwikkelingen, die, zoals we eerder al zagen, voor 

een belangrijk deel bepalend zijn voor het speelveld voor W&I, is het zonder meer verstandig om de trends en 

resultaten te volgen. De oorlog in Syrië en de vraag of de vluchtelingenafspraak tussen de Europese Unie en 

Turkije stand houdt, kan leiden tot een plotselinge verhoging van het aantal ontheemden, dat hun toevlucht 

zoekt tot Europa. En zoals al eerder gemeld hebben internationale ontwikkelingen op het gebied van handel, 

economie en politiek – of gezondheid, zoals we inmiddels weten – grote invloed op de groei of krimp van de 

open economie in Nederland. Het is van belang hier oog op te houden, en dan met name op de gevolgen die ze 

hebben voor de omvang en samenstelling van het klantenbestand. Bij deze wijze van monitoring gaat het dus 

niet zo zeer om verantwoording afleggen en controleren, maar om het actief verzamelen van informatie en het 

analyseren daarvan om te beoordelen of we nog steeds het juiste doen. Het gaat kortom om het tijdig 

destilleren van trends en ontwikkelingen, en daarop waar nodig te anticiperen of te handelen, door het nemen 

van maatregelen of het herzien van eerdere keuzes. 

 

5.2. Welke prestatie-indicatoren en kengetallen? 

Uit praktisch oogpunt gebruiken we primair de bestaande kwartaalrapportages van de gemeente Leiden voor 

het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen. Deze rapportages delen we met de raad. Een beperkt deel 

van de hierin, en in andere rapportages van de gemeente Leiden (re-integratieprojecten, DZB) gehanteerde 

indicatoren zijn apart opgenomen in de begroting. Het betreft: 

 

a. het aantal jaarlijks op een garantiebaan geplaatste klanten; 

b. het percentage succesvol beëindigde trajecten reguliere doelgroep (Re-integratie en 

Werkgeversdiensten, voorheen Re-integratie Leiden); 

c. het percentage succesvolle uitstroom Project JA (jongeren); 

d. het percentage van het klantenbestand dat maatschappelijk actief is; 

e. het aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet (kengetal); 

f. het percentage Wsw buiten geplaatst; 

g. het aantal gerealiseerde nieuw beschut werkplekken (cumulatief). 

 

Op grond van dit beleidsplan stellen we voor geen nieuwe indicatoren aan de begroting toe te voegen. Het zijn 

er genoeg. 

 

5.3. Tussentijdse evaluatie 

Gezien de doorlopende ontwikkelingen die van invloed zijn op het terrein van W&I stellen we voor om circa 

twee jaar na de vaststelling van dit beleidsplan – i.c. eind 2022, begin 2023 – de stand van zaken van dat 

moment via een korte evaluatie inhoudelijk te beoordelen. Op grond daarvan kunnen we eventueel nieuwe 

keuzes maken, accenten verleggen en budgetten herverdelen. 

 

Bij de evaluatie maken we gebruik van de bestaande rapportages en vullen deze aan met informatie uit open 

bronnen, zoals het CBS, UWV en het Werkbedrijf. We kijken onder meer naar de volgende aspecten, zonder nu 

direct te pretenderen een volledige lijst te bieden: 

 
- ontwikkeling bijstandsvolume afgezet tegen landelijke cijfers; 

- samenstelling en kenmerken klantenbestand; 

- financiën; 

- economische ontwikkelingen: groei, werkloosheid; 

- resultaten re-integratietrajecten (R&W, JA, JAS); 

- ontwikkeling Wsw, beschut werk en garantiebanen; 

- integraliteit: samenwerking met andere werkvelden (Wmo, welzijn, economie) en organisaties.  
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Begrippenlijst 
 

Bbz  Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

DIVOSA  Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein 

DZB/R&W   Re-integratie & Werkgeversdienstverlening, het re-integratiebedrijf van DZB Leiden 

Ioaw  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

Ioaz  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

Nugger  Niet uitkeringsgerechtigde (werkzoekend) 

PrO/VSO Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Project JA Project jongeren op de arbeidsmarkt 

Project JAS Project aanpak statushouders en inburgering 

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau  

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wsw  Wet sociale werkvoorziening 

Wwb   Wet werk en bijstand 
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Bijlagen 
 
I. Breed Offensief kabinet Rutte III 

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn de wettelijke kaders op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De 

nadruk lag op de op de implementatie. De Participatiewet en de Wet banenafspraak en het quotum 

arbeidsbeperkten zijn op enkele punten bijgeschaafd, met name de toegang tot het doelgroepregister en 

‘telling’ van garantiebanen waren punten van discussie. De komende jaren zet het kabinet in op een breed 

offensief om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Hiervoor zijn diverse maatregelen en 

impulsen aangekondigd, zoals Perspectief op werk en Simpel switchen in de participatieketen. 

 

Het kabinet stelt in het kader van het breed offensief maatregelen voor die het makkelijker, duidelijker en 

eenvoudiger maken om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het offensief bestaat 

uit de volgende onderdelen: 

 

Onderdelen Activiteiten 

1. Eenvoudiger voor 

werkgevers en 

werkzoekenden 

 

 Vereenvoudiging loonkostensubsidie 

 Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach 

 Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding 

 Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten 

 Benutting van de laagste loonschalen in cao’s 

 Vereenvoudiging banenafspraak en quotum 

2. Werken 

aantrekkelijker 

maken voor mensen 

met beperkingen 

 Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie 

 Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken 

 Simpel switchen in de participatieketen 

3. Werkgevers en 

werkzoekenden 

moeten elkaar 

makkelijker kunnen 

vinden 

 

 De matching in de arbeidsmarktregio’s en landelijk structureel versterken 

 Extra impuls Perspectief op werk 

 Extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het PrO/VSO-

onderwijs 

 Stimuleren beschut werk 

4. Het bijdragen aan 

duurzaam werk 

 

 Het belang van duurzaam werk 

 Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen 

de Participatiewet 

 Structureel loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak 

Onderdelen en activiteiten uit het breed offensief van het ministerie van SZW 
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II. Korte samenvatting belangrijkste constateringen Landelijke evaluatie Participatiewet (SCP) 
 

A. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen: grotere kans op werk 

Voor 18-jarige jonggehandicapten met arbeidsvermogen is de kans op werk sinds de invoering van de 

Participatiewet toegenomen. Vóór 2015 werkte 29% van de 18-jarige Wajongers in het derde jaar na 

instroom, vanaf 2015 is dat 38%. Hun inkomenspositie is echter verslechterd. Dat zij vaker aan het 

werk zijn weegt ook niet op tegen het feit dat ze vaak geen recht meer hebben op een uitkering. Veel 

jonggehandicapten werken in deeltijd en ze krijgen steeds vaker een tijdelijk contract. Opvallend is 

verder dat een meerderheid zelfstandig werk vindt, zonder inzet van instrumenten of begeleiding van 

gemeenten. 

B. De Wsw-doelgroep: kleinere kans op werk 

Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden, is de kans op werk gedaald. Zij zijn vaker 

aangewezen op een uitkering. Van de mensen die in de jaren 2010-2013 aan het eind van het jaar op 

de wachtlijst van de Wsw stonden, kwam in de vier daaropvolgende jaren ten minste 55% aan het 

werk. Van de wachtenden aan het eind van 2014 is dit in de eerste vier jaar na invoering van de 

Participatiewet gedaald tot 39%. Ook werken ze vaker in tijdelijke banen. Als mensen een baan 

vonden, betrof dit in 52% van de gevallen een baan voor minimaal een jaar. Voor invoering van de 

Participatiewet was dit zo’n 70%. De mensen uit deze doelgroep komen wel vaker in banen terecht bij 

reguliere werkgevers. 

C. Klassieke bijstandsgerechtigden
16

: nauwelijks grotere kans op werk 

Voor de klassieke bijstandsgerechtigden zijn de baankansen nauwelijks verhoogd. Er is een stijging in 

de baankans van slechts 1%. Hun baankansen waren al laag vóór invoering van de Participatiewet (7%) 

en dat zijn ze sindsdien gebleven (8%). De kwaliteit van de gevonden banen is verminderd: minder 

banen voor ten minste een jaar, minder vaste contracten, meer kleine banen tot 20 uur per week en 

minder voltijdbanen. 

D. Nuggers: effect onbekend 

Vóór 2015 bleken gemeenten bijstandsgerechtigden vaker te ondersteunen dan Nuggers. Dat is na 

2015 niet veranderd. Gemeenten zetten wel steeds vaker ondersteuning in voor jonggehandicapten 

zonder uitkering. 

E. Beschut Werk 

Het beschut werk is na een moeizame start op gang gekomen. In 2015 en 2016 bedroeg het aantal 

aanvragen voor beschut werk 14% van de beoogde aantallen. In 2017 en 2018 was dat ongeveer 86%. 

In algemeenheid slagen gemeenten er niet in om voor alle beschut werkers met een positief advies 

een geschikte plek te vinden. De arbeidsvoorwaarden zijn meestal slechter dan banen in de oude 

sociale werkplaatsen. Beschut werk wordt vaak georganiseerd bij sociale werkbedrijven. Een variant 

op beschut werk is de arbeidsmatige dagbesteding. Het schakelen tussen arbeidsmatige dagbesteding, 

beschut werk en banenafspraak verloopt moeizaam. 

F. Houding van werkgevers 

Het succes van de Participatiewet valt of staat met de bereidheid van werkgevers om mensen uit de 

doelgroep een werkplek te bieden. Een derde van alle werkgevers heeft ook daadwerkelijk mensen uit 

de doelgroep in dienst. Van voornemens om mensen te plaatsen komt in de praktijk vaak niet veel 

terecht. Van de werkgevers geeft 61% aan bereid te zijn iemand uit de doelgroep te plaatsen, maar 

slechts 19% komt tot concrete plannen. Minder dan een kwart daarvan weet de plannen te realiseren. 

Degenen die werk vinden, hebben vaak al een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Het tot 

stand brengen van een goede match blijkt een intensief, continu proces te zijn, waarbij veel 

werkgevers onderweg afhaken. Verder sluiten instrumenten onvoldoende aan op de behoefte van 

werkgevers of zijn simpelweg niet bekend. Hoge administratieve lasten, de kosten van begeleiding en 

verminderde productiviteit van collega’s die mensen uit de doelgroep begeleiden, weerhouden 

werkgevers van plaatsingen. 
  
                                                      
16 Onder klassieke bijstandsgerechtigden verstaat het SCP mensen die vóór 2015 – meestal via de Wet werk en bijstand (Wwb) – onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten vielen  
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III Werkbedrijf Holland Rijnland 

 

In 2015 zijn in alle 35 arbeidsmarktregio’s regionale Werkbedrijven opgericht, die verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van de afspraken in het sociaal akkoord van april 2013. Het zijn bestuurlijke 

samenwerkingsverbanden van gemeenten, organisaties van werkgevers en werknemers en UWV. De wettelijke 

basis is geregeld in de AMvB regionale werkbedrijven uit 2014
17

. Het Werkbedrijf Holland Rijnland is de spil van 

de regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. 

 

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland is een atypische 

regio, doordat de drie samenstellende subregio’s qua 

economische structuur en samenstelling en kenmerken 

van de bevolking substantieel van elkaar verschillen. Dat 

leidt ertoe dat de focus en aandacht bij de drie 

subregio’s is komen te liggen. De 

werkgeversservicepunten, die de match maken tussen 

vraag en aanbod en werkgevers ontzorgen, zijn 

subregionaal gevestigd. Het Werkbedrijf is daarmee 

vooral een afstemmings- en overlegplatform. Een van de grootste recente successen is de harmonisatie van re-

integratie-instrumenten die gemeenten bieden aan werkgevers bij het aan werk helpen van mensen met een 

arbeidsbeperking. In 2018 hebben de samenwerkende partijen een stevige stap gezet door het opstellen van 

een concreet en praktisch Marktbewerkingsplan, waarmee invulling is gegeven aan de opdracht om van 

schrijven naar doen te gaan. Het Marktbewerkingsplan benoemt zeven kansrijke sectoren …  

 

  
     

zorg bouw onderwijs transport horeca schoonmaak techniek 

 
  

                                                      
17 De Wet SUWI bepaalt in artikel 10, eerste lid dat gemeenten, sociale partners en UWV voor de regionale arbeidsmarkt op bestuurlijk 
niveau samenwerken. 

De missie van Werkbedrijf Holland Rijnland: de 

arbeidsmarktpartijen in Holland Rijnland werken 

samen om de klant werkgever en werkzoekende 

zo optimaal mogelijk te bedienen met als doel te 

komen tot een meer inclusieve arbeidsmarkt, 

waarbij zo min mogelijk werkzoekenden aan de 

kant staan. 



Herijking Beleidsplan Participatiewet 2020 | Bijlagen 21 

 

IV Re-integratieprojecten 

 

A. Re-integratie & Werkgeversdiensten (voorheen Re-integratie Leiden) – DZB 

Re-integratie en Werkgeversdiensten (R&W) is als onderdeel van  DZB verantwoordelijk voor de re-integratie 

van mensen vanaf 27 jaar. De insteek is dat werkzoekenden zo snel mogelijk naar werk worden begeleid. Als 

directe bemiddeling niet mogelijk is, wordt ingezet op het vergroten van de kansen op werk, al dan niet in 

combinatie met leren/onderwijs. Het doel is toeleiding naar zo regulier mogelijk en duurzaam werk, zodat 

mensen niet alleen een baan vinden, maar ook behouden. Nazorg wordt, gezien de huidige doelgroep, daarbij 

steeds belangrijker. Voor mensen met een arbeidsbeperking komt het team garantiebanen van DZB in beeld. 

  

DZB stimuleert dat werkzoekenden zelf actief solliciteren, maar bemiddelt mensen eveneens direct naar werk. 

Dat zijn zowel mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt, als mensen die na een succesvol re-

integratietraject klaar zijn voor een betaalde baan. DZB beschikt over een uitgebreid werkgeversnetwerk en 

heeft zicht op de vacatures binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Als het nodig is worden vacatures 

aangepast – het zogenaamde jobcarving – of waar mogelijk gecreëerd – functiecreatie. 

 

B. De JA-projecten (gemeente Leiden) 

In de gemeente Leiden is een drietal zogeheten JA-projecten actief, alle geboren uit het oorspronkelijke Project 

JA voor jongeren.  

 

B1: Project JA 

Project JA is specifiek voor jongeren tot 27 jaar. Het is in het verleden opgezet als regionale vertaling van het 

Actieplan Jeugdwerkloosheid en werd voor het grootste deel gefinancierd met subsidie uit het Europees 

Sociaal Fonds (ESF). Deze ESF-middelen zijn eind 2015 gestopt. In Project JA worden jongeren intensief begeleid 

door een multidisciplinair en specialistisch team, waarbij oplossingen worden gezocht voor de problemen die 

een belemmering vormen voor werk of onderwijs. Doel is om het aantal jongeren met een uitkering terug te 

brengen door hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar school. 

 

B2: Project JA-plus 

Project JA+ is een variant op Project JA en richt zich op uitkeringsgerechtigden van 27 jaar en ouder met een 

taalachterstand. Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen bieden we taalondersteuning, taalstages en 

empowerment. Het uiteindelijke doel van het project is uitstroom naar regulier werk, of als dat niet haalbaar is 

een andere vorm van participatie in de maatschappij, zoals vrijwilligerswerk. Waar uitkeringsgerechtigden met 

een taalachterstand voorheen weinig activerend werden benaderd, worden zij met Project JA+ juist 

gestimuleerd om zich te ontwikkelen, te participeren en economisch zelfstandig te worden. Taalstages worden 

ingezet om de deelnemers op een laagdrempelige manier hun werknemersvaardigheden in de praktijk te laten 

oefenen. Deze taalstages zijn met behoud van uitkering. Project  JA+ wordt vanuit educatiemiddelen door de 

centrumgemeente gefinancierd. 

 

B3: Project JAS 

Binnen Project JAS ondersteunen we statushouders bij hun duurzame integratie in de samenleving, stimuleren 

we participatie en beogen we een snelle inburgering. Voor statushouders met een vakopleiding en hoger 

onderwijs streven we zoveel mogelijk naar een spoedige toeleiding naar werk, zodra zij de taal voldoende 

machtig zijn. We zoeken daarbij aansluiting bij taalinitiatieven, zoals van Hogeschool Leiden en de Universiteit 

Leiden voor hoger opgeleide vluchtelingen. Het uitgangspunt is een integrale aanpak, bestaande uit het 

verstrekken van de uitkering en een intensief begeleidingstraject. Op grond van het nieuwe inburgeringsbeleid 

kan het programma wijzigen. 

 


