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Vraag 1

De Raad wordt gevraagd een herijkte versie van het beleidsplan Participatiewet vast te stellen. U heeft in 

het beleidsplan een Corona disclaimer opgenomen: 

"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."

Het beleidsplan is herijkt voordat de (omvang van de) gevolgen van de coronacrisis in kaart konden 

worden gebracht. Bent u het met ons eens dat de impact en de gevolgen (volgens de ramingen moeten 

we rekening houden met 700.000 werklozen in 2021/ DNB acht de kans groot dat de crisis dieper zal 

blijken dan nu verwacht) vragen om een nieuwe herijking van het beleid?

We zijn het met u eens dat de kans bestaat dat de gevolgen van de coronacrisis dermate ernstig zijn dat 

aanvullende keuzes wenselijk of noodzakelijk zijn. Dit betekent echter niet op voorhand dat we afstand 

nemen van de keuzes die we in het beleidsplan maken. Het is de vraag welke groepen uiteindelijk het 

hardst worden getroffen door de coronacrisis en de meeste ondersteuning nodig hebben om de gevolgen 

ervan te kunnen doorstaan. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, zullen we waar nodig bij uw raad 

terugkomen.

Vraag 2

In gunstige economische tijden is het al lastig (zo blijkt o.a. uit rapporten van het SCP) om mensen met 

een beperkte loonwaarde duurzaam werkend perspectief te bieden. Nu keert het economisch tij. 

In hoeverre is overwogen het accent te verleggen (d.w.z. ons primair te richten) op 

uitkeringsgerechtigden met een goede arbeidsmarktpositie die als gevolg van de crisis/ maatregelen 

werkloos zijn of dreigen te worden? Bijvoorbeeld door van werk naar werk trajecten.



Zoals gezegd is het Beleidsplan grotendeels tot stand gekomen in pre-coronatijden. Op basis van de 

uitkomsten van de lokale en landelijke evaluaties, waaruit blijkt dat vooral veel kwetsbare groepen 

onvoldoende hebben geprofiteerd van de Participatiewet, is ervoor gekozen om vooral deze groepen te 

blijven ondersteunen. Het is de vraag of we met inachtneming van de gevolgen van de coronacrisis nu 

andere accenten zouden leggen of keuzes zouden maken. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat, naast 

ZZP’ers en mensen met een tijdelijk of nulurencontract, opnieuw vooral deze groepen worden geraakt. 

Gezien de (financiële) beperkingen richten we ons vooral op de mensen die extra steun nodig hebben om 

de weg naar zo regulier mogelijk werk te vinden. Mensen met een korte of nauwelijks tot geen afstand tot  

de arbeidsmarkt redden zich, zo blijkt uit de praktijk, over het algemeen goed zelf. Ook nu zien we dat 

vooral jongere en hoger opgeleide mensen, die door de coronacrisis hun werk hebben verloren, vaak in 

staat zijn zelfstandig ander werk te vinden. Dat laat overigens onverlet dat we binnen de mogelijkheden 

en in samenwerking binnen de regio en met het UWV zoveel mogelijk mensen van werk naar werk zullen 

trachten te begeleiden. 

Vraag 3 (in het verlengde van vraag 2)

Op welke wijze wordt samengewerkt met het UWV om mensen die de maximale WW duur naderen te 

begeleiden naar werk om instroom in de bijstand te voorkomen?

Uitgangspunt is dat het UWV primair verantwoordelijk is voor de begeleiding naar werk voor mensen die 

recht hebben op een WW-uitkering. Voor mensen die terug dreigen te vallen naar de bijstand werken we 

zowel in Holland Rijnland als binnen DZB samen met het UWV. In voorkomende gevallen zetten we, als 

sprake is van concrete en kansrijke trajecten,  gemeentelijke middelen in voor re-integratie van mensen 

van wie de WW-uitkering eindigt – en die dus formeel nog niet onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen – om te voorkomen dat ze een beroep moeten doen op bijstand. 

   Vraag 4:  

Onder H1 paragraaf 1.1. geeft u bij de doelstellingen aan dat we ons vooral richten op de zwakkere 

groepen met een loonwaarde van 20-80% wml. U zegt tevens dat we alle groepen ondersteuning bieden. 

Tegelijkertijd merkt u in de disclaimer op dat de groei/ omvang van het klantenbestand wel gevolgen kan 

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

U schrijft ook: door het wegvallen van een aantal tot 2021 beschikbaar gestelde extra gemeentelijke 

middelen 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. 

Op basis waarvan maken we de afweging wie wel/ geen dienstverlening krijgt?

Kunt u aangeven én monitoren (in het bijzonder voor de reguliere doelgroep R&W) wat feitelijk het gat 

is tussen de mogelijkheden die we hebben om dienstverlening in te zetten en de feitelijke behoefte aan 

die dienstverlening?



De afweging wie wel, beperkte of geen ondersteuning krijgt, gebeurt in samenspraak tussen de 

klantmanager van de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen en de re-integratieconsulent van DZB, JA of 

JAS. Het belangrijkste criterium is dat iemand eraan toe is. Dat betekent dat mogelijke factoren die het 

succesvol doorlopen van een traject belemmeren – denk aan schulden, verslaving, psychische problemen –  

vooraf zoveel mogelijk zijn weggenomen of hanteerbaar zijn.

Het is mede gezien die persoonlijke intrinsieke factoren, het feit dat elk traject maatwerk is en het 

klantenbestand dynamisch lastig om feitelijk aan te geven hoe groot het gat is. Een simpel antwoord zou 

zijn om op moment X te kijken hoeveel mensen op dat moment een bijstandsuitkering hebben en hoeveel 

mensen er op een traject zijn geplaatst. Een dergelijke aanpak is echter op zijn best indicatief en ontkent 

de nuances waar we in de realiteit mee te maken hebben. Immers, waar op papier elke klant in 

aanmerking komt voor een re-integratietraject is een aanzienlijk deel daar nog niet aan toe. Van het 

totale klantenbestand bevindt 36,7% (141 mensen) zich op de onderste twee treden van de 

participatieladder (cijfers 1e kwartaal 2020). Op 31 maart 2020 volgt 47,7% (183 mensen) een 

activerings-, participatie- of re-integratietraject (inclusief statushouders). 

Vraag 5:

In H2.2. geeft u aan: "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."

Beschikken we over een goed profiling (diagnose/ selectie) instrument om goed in beeld te krijgen wie 

welk type ondersteuning nodig zou hebben?

In 2019 is de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen gestart met het gefaseerd gedurende drie jaar 

invoeren van het diagnose-instrument Competensys. De kosten voor een snellere invoering, een wens die 

beide gemeenten delen, zijn helaas dermate hoog dat dit in de huidige tijd van bezuinigingen niet 

haalbaar is. Met Competensys beschikken we in toenemende mate over inzicht in het klantenbestand. Het  

klantprofiel bevat informatie over houding en motivatie, opleidingsachtergrond, werkervaring, 

zelfredzaamheid, beschikbaarheid, vervoersmogelijkheden en affiniteiten. Via algoritmes is het mogelijk 

efficiënt een koppeling te maken met alle mogelijke vormen van passende arbeid, inclusief garantiebanen 

en werkervaringsplekken. 

Vraag 6:

U geeft in H1 paragraaf 1.1. tevens aan dat we de focus leggen op het sneller en effectiever begeleiden 

van mensen naar werk en participatie.  In H2.2 staat een figuur opgenomen waarin de uitstroom naar 

werk per gevolgd traject en per doelgroep percentueel is opgenomen.

Op welke wijze wordt de effectiviteit van de ingezette interventies onderzocht? (M.a.w.: weten we wat 

werkt voor wie op welk moment?)

De diverse projecten – R&W, JA en JAS – monitoren de voortgang en de ontwikkeling van iedereen die 

deelneemt aan een re-integratie- of participatietraject. Een dergelijk traject bestaat uit verschillende 

fasen, waardoor het mogelijk is tussentijds een traject te evalueren en waar nodig aan te passen. De 

ervaring, zowel van DZB als elders opgedaan, leert welke trajecten relatief succesvol zijn en welke minder.  

Zo nodig passen we instrumenten aan om geconstateerde zwakke punten te verminderen of weg te 



nemen. Het gaat voor het grootste deel om maatwerk voor veelal kwetsbare mensen die reeds lang 

buiten het arbeidsproces staan. Het is dus geen harde wetenschap. 

Vraag 7:

In H1.3 benoemt u de mismatch tussen vraag en aanbod in onze regio en benadrukt de meerwaarde 

van actief arbeidsmarktbeleid.

In hoeverre worden er actief mensen om- en bijgeschoold naar kansrijke sectoren? Hoeveel 

Leiderdorpers, die aangewezen zijn op een uitkering, ontvangen dergelijke om-/ bijscholing?

Waar mogelijk scholen we mensen bij of om. Sinds 2018 zetten we binnen de arbeidsmarktregio Holland 

Rijnland via het marktbewerkingsplan gericht en concreet in op het toeleiden van mensen naar de 

kansrijke (tekort)sectoren, zoals toegelicht in bijlage 3 van het Beleidsplan. Het gaat om de bouw, de zorg,  

het onderwijs, het transport, de horeca (nu even een sector waar door corona veel ontslagen vallen), de 

schoonmaak en de techniek. Voor een deel van ons klantenbestand is dat een brug te ver en richten we 

ons meer op activering en participatie. Voor een deel is dat het maximaal haalbare. Sommigen kunnen we  

zonder noodzaak tot scholing plaatsen op bestaand werk of leiden we naar werk waarvoor scholing niet 

per se of slechts in geringe mate nodig is. De cijfers die we ontvangen maken geen onderscheid tussen al 

deze mogelijkheden. We kunnen uw vraag dus op dit moment niet concreet beantwoorden. 

Vraag 8:

U geeft aan het aantal beschut werkplekken eind 2021 naar zes (nu: 3) te willen op basis van de formule 

1-voor-3 (voor drie uitgestroomde Wsw-werknemers realiseren we één beschut werkplek). In de 

daaropvolgende jaren kijken we naar de mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Tegelijkertijd schrijft u 

dat, in algemene zin, gemeenten er niet in slagen om voor alle beschut werkers met een positief advies 

een geschikte plek te vinden. Uit een eerdere evaluatie bleek dat we er niet in slaagden de beschikbare 

plekken (bij DZB) op te vullen.

Wat is de situatie nu? Hoe schat u de kans in dat het lukt die 6 plekken op te vullen?

Het aantal gerealiseerde nieuw beschut werkplekken schommelt de afgelopen jaren tussen twee en vier. 

Op basis van recente contacten met DZB achten we de kans dat het lukt om dit uit te breiden naar zes 

plekken zonder meer reëel.

Vraag 9: 

In H3.6 geeft u aan dat we in voorkomende gevallen beperkte steun verlenen aan Nuggers.

Uit de tabel op p.15 blijkt u inschat hier 15000 euro voor nodig te hebben.

Welke aantallen hebben we het dan over? Welk type ondersteuning?

Om te beginnen willen we gelijk een misverstand wegnemen. Ook bij de groep Nuggers zijn we financieel 

niet in staat iedereen te helpen die daarvoor op papier in aanmerking komt. Het bedrag dat we vragen is 

derhalve niet het bedrag dat we nodig denken te hebben om iedereen een traject aan te bieden, maar een  

stap om voor het eerst specifiek voor deze doelgroep over een apart budget te kunnen beschikken. Op dit 

moment dekken we de kosten voor Nuggers uit het re-integratiebudget voor de reguliere doelgroep. 

Doordat dit ten koste gaat van deze doelgroep zijn we tot op heden altijd zeer terughoudend geweest om 

Nuggers te ondersteunen.



Het is niet mogelijk op voorhand aan te geven hoeveel Nuggers we kunnen helpen, simpelweg omdat we 

niet weten welke behoeften zij hebben en welke specifieke kosten daarmee gemoeid zijn. De inzet van één  

duur traject beperkt de financiële ruimte om veel anderen te kunnen ondersteunen. Om die reden zullen 

we net als we nu al doen in principe opteren voor relatief goedkope effectieve trajecten. 


