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Geachte leden van de raad,

Op 17 november 2014 stelde u het beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 
Naar regulier werk vast. Dit beleidsplan vloeide voort uit de inwerkingtreding per 1 
januari 2015 van de Participatiewet. Met deze wet beoogde het toenmalige kabinet 
een uniforme regeling voor iedereen aan de onderzijde van de arbeidsmarkt te 
realiseren. De gemeenten in de Leidse regio hebben destijds in nauwe onderlinge 
afstemming diverse keuzes gemaakt- onder meer met betrekking tot doelgroepen,
instrumenten en budgetten. ln 2016 bleek uit een tussenevaluatie dat we op koers 
lagen en er op dat moment geen directe aanleiding was het beleid aan te passen.

De situatie is inmiddels substantieel gewijzigd. Ten opzichte van 2015 is sprake van 
een veel gunstiger economisch tij. De economie groeit stevig, de werkloosheid is 
flink gedaald en de krapte op de arbeidsmarkt, met name in een aantal specifieke 
sectoren, is groot. Tegelijkertijd zien we dat aanzienlijke groepen aan de kant staan.
Deze dubbele paradox enerzijds vacatures die niet of lastig ingevuld kunnen 
worden, anderzijds omvangrijke groepen die geen werk kunnen vinden roept 
nieuwe vragen op die mogelijk leiden tot andere antwoorden en nieuwe accenten.

Evaluatie beleidsplan Participatiewet 
Met bijgevoegde evaluatie van het beleidsplan Participatiewet hebben we meerdere 
doelen: inzicht bieden in de behaalde resultaten, het in kaart brengen van relevante 
ontwikkelingen en -in het licht van de gewijzigde (economische) omstandigheden 
vooruit kijken naar de vragen en uitdagingen van de toekomst. De evaluatie vormt 
het startpunt voor het eind van dit jaar vast te stellen geactualiseerde beleidsplan 
Participatiewet.

Input voor het nieuwe beleidsplan Participatiewet 
Met het oog op de beoogde actualisatie en herijking van het beleid nodigen wij uw 
raad uit uw wensen, ideeën, gedachten en observaties ten aanzien van kaders en 
keuzes met ons te delen. Onderstaand vindt u in willekeurige volgorde een aantal 
suggesties waaraan u bij de beantwoording van ons verzoek kunt denken. We 
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pretenderen hiermee overigens geen volledigheid en het staat u vanzelfsprekend 
vrij eigen onderwerpen en ideeën te benoemen of op specifieke onderdelen wel of 
juist niet in te gaan.

van aanbod- naar vraaggerichte aanpak;
invulling geven aan activerend beleid, waarbij we mensen achter de 
voordeur opzoeken en (sturender) stimuleren te participeren;
actief arbeidsmarktbeleid en nauwere koppeling W&l en economie;
focus op Leidse regio of focus op bredere regio Holland Rijnland;
prioritaire doelgroep: keuze voor kwetsbare groepen zoals nu ofjuist voor 
mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (lange termijn versus 
korte termijn);
binnen huidige financiële kaders of extra budget om grotere groepen te 
kunnen activeren en begeleiden naar betaald werk (iedereen doet 
wel of niet mensen zonder uitkering de zogenaamde Nuggers actief 
ondersteunen?

Het staat uw raad natuurlijk vrij zelf de vorm te kiezen waarmee u invulling geeft 
aan ons verzoek.

Hoogachtend 
burgemeester en w thouders 

low 
f 

LM. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Inleiding 

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt doelgroepen uit drie 
wetten samen: de Wet werk en Bijstand de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong voor 
jong arbeidsgehandicapten. Met de komst van de Participatiewet is uniforme wet gecreëerd voor de 
onderkant van de arbeidsmarktl.De gemeente is hiermee verantwoordelijk geworden voor een breed scala 
aan groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen met 
arbeidsvermogen participeert, het liefst in een betaalde baan bij reguliere werkgevers. Met de wet krijgen 
gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen 
begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Met de vaststelling in 2014 van het beleidsplan Participatiewet Naar regulier werk hebben we de lokale kaders 
voor uitvoering van de Participatiewet vastgelegd. Die kaders zijn met alle gemeenten in de Leidse regio (minus 
Voorschoten) afgestemd. Van daaruit zijn we aan de slag gegaan. Eind 2016 hebben we in een tussenevaluatie 
de resultaten beoordeeld en geconcludeerd dat we op koers lagen. En dan wordt het 2019 en constateren we 
dat in de afgelopen vierjaar de economie en arbeidsmarkt sterk zijn veranderd. De economie bloeit en de 
werkloosheid daalt. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde (kwetsbare) groepen niet of onvoldoende profiteren 
van deze ontwikkeling. Er is sprake van een dubbele paradox: enerzijds vacatures die niet of slechts met grote 
moeite vervuld kunnen worden en anderzijds omvangrijke groepen die buiten de arbeidsmarkt blijven staan.
Het wegnemen van de 'mismatch' tussen vraag en aanbod is een belangrijke vraag waar we een passend en 
effectief antwoord op moeten formuleren. Tegelijkertijd is het zaak niet blind te zijn voor de bedreigingen die 
de huidige economische voorspoed kunnen doen omslaan. Kortom, het beleid voor de komende jaren is zowel 
activerend en vraaggericht, als ook robuust en realistisch.

Voorliggende evaluatiez,die we in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden hebben opgesteld, dient als 
startpunt voor de herijking van de kaders uit het huidige beleidsplan. De evaluatie biedt een inventarisatie van 
de ontwikkelingen in de periode 2015-2018 en brengt aan de hand van een nadere analyse de vragen en 
uitdagingen voor de toekomst in kaart. Aan de hand hiervan kunnen we keuzes maken of herbevestigen en 
nieuwe accenten leggen. Alle zullen hun weg vinden in het nieuwe beleidsplan, waarvan de vaststelling is 
voorzien voor eind 2019.

ln de beleidsevaluatie staan de volgende vragen centraal:
Hoe staat de gemeente ervoor vier jaar na de invoering van de Participatiewet?
in hoeverre zijn de doelstellingen in de periode 2015-2018 gehaald?

0 Welke ontwikkelingen en vragen komen op de gemeente af?
0 Wat betekent dit voor de toekomstige beleidskaders op gebied van werk en participatie?

1 Naast de Participatiewet-uitkering zijn ook drie andere gemeentelijke uitkeringen mogelijk: ioaz, loaw en Bbz. Deze uitkeringen zijn qua 
het aantal mensen dat er een beroep op doet aanmerkelijk kleiner dan de Participatiewet-uitkering 
2 De landelijke evaluatie van de Participatiewet volgt in het vierde kwartaal van 2019 (bron: jaarplanning SZW)
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Hoofdstuk Beleidskaders en tussenevaluatie 

Huidige beleidskaders 
Met het beleidsplan Participatiewet Naar regulier werk stelde de raad eind 2014 de kaders vast voor uitvoering 

van de Participatiewet. DZB, als belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor re-integratie van de brede doelgroep,

vertaalde de breed binnen de Leidse regio gedragen kaders en keuzes in het uitvoeringsplan 'Samenwerken en 

innoveren op de Arbeidsmarkt'. Beide plannen formuleren in samenhang de huidige kaders voor de uitvoering 

van de Participatiewet:

Zo veel mogelijk werkzoekenden worden begeleid naar bij voorkeur regulier werk. Degenen voor wie 

werk niet mogelijk is, krijgen op een andere wijze ondersteuning bij participatie.
De uitvoering van het re-integratiebeleid is belegd bij DZB, voor jongeren tot 27 jaar bij project JA.

De doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80% van het wettelijk minimumloon heeft prioriteit.
Deze groep valt bijna samen met de doelgroep voor de garantiebanen, die dus ook prioriteit hebben.

De gemeente biedt de mogelijkheid van beschut werk, waarbij het uitgangspunt is dat beschutte 
werkplek wordt ingevuld op drie uitgestroomde Wsw-medewerkers. Jaarlijks gaat het gemiddeld om 

beschutte werkplek.
Alle werkzoekenden kunnen maatwerk van de gemeente verwachten. Er blijft een breed scala aan re-

integratie-instrumenten beschikbaar.
0 De werkgeversdienstverlening wordt gei'ntensiveerd. Bij de uitvoering van de Participatiewet werken 

werkgevers, werknemers, UWV en overige gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland 
samen in het Werkbedrijf.

a Financieel blijft de gemeente binnen het bestaand financieel meerjarenkader.
v DZB is aanspreekpunt voor werkgevers in de Leidse regio en faciliteert de werkgevers bij het 

organiseren van werk voor de doelgroep. DZB realiseert samen met het UWV garantiebanen. Het 

percentage werkzoekenden van de instroom Participatiewet bij DZB dat uitstroomt naar werk of 
opleiding of afziet van een uitkering is 40 procent. Daarbij wordt gestreefd naar duurzame uitstroom.

Tussenevaluatie 
Eind 2016 is het beleid tussentijds geëvalueerd. ln de Evaluatie Participatiewet 2015-2016 zijn de doelstellingen 
en resultaten tweejaar na invoering van de Participatiewet onder de loep genomen. De belangrijkste 
bevindingen:

0 Leiderdorp ligt op koers met de uitvoering van de Participatiewet. Er is (op dat moment) geen reden 
het vastgestelde beleid te wijzigen.
De omvang van de instroom van nieuwe doelgroepen als gevolg van de invoering van de wet valt mee 
en blijft achter bij de oorspronkelijke verwachtingen.

rv De Participatiewet is nog steeds in ontwikkeling. Wet- en regelgeving worden voortdurend aangepast 
om de wet efficiënter en effectiever te maken.
ln 2015 is landelijk in Holland Rijnland ruim aan de banenafspraak voldaan. Het is nog onduidelijk of 
dit in 2016 eveneens het geval zal zijn.

0 Het aantal door DZB gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak neemt toe. De 
doelstelling voor 2016 wordt gehaald.
Er is een warme overdracht van jongeren uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs naar werkgevers of Project JA/DZB.
Het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken blijft achter bij de verwachting. De werkplekken zijn 
beschikbaar, alleen komen minder mensen in aanmerking dan verwacht.

0 ln het regionaal Werkbedrijf is ervoor gekozen om de subregio's de ruimte te geven om zich in hun 
eigen tempo te ontwikkelen. Gemeenschappelijke doelen, waaronder harmonisatie van instrumenten,
blijven gehandhaafd.
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0 De Participatiewet heeft geen onvoorziene financiële gevolgen gehad. DZB doet het beter dan de 
prognose aangaf en behaalt de afgelopen jaren een positief financieel resultaat.

0 ln 2016 is in Leiderdorp geen (verplichte) tegenprestatie naar vermogen opgelegd. Ook dat past 
binnen het beleid, waar we juist uitgaan van vrijwilligheid en het zelf invulling geven aan de 
tegenprestatie.
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Hoofdstuk Ontwikkelingen 

Gevolgen Participatiewet 
Met de Participatiewet kreeg de gemeente te maken met de instroom van nieuwe doelgroepen met een 

(grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Deze instroom kwam bovenop de 'klassieke' bijstandspopulatie vanuit de 

Wwb. Daarnaast stopte de instroom in de sociale werkvoorziening. Als gevolg daarvan transformeerde DZB de 

afgelopen jaren van een 'traditionele' sociale werkvoorziening naar een modern re-integratiebedrijf dat zich 

inspant om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving. DZB werkt daarbij intensief samen 

met de JA-projecten specifiek voor jongeren, migranten en statushouders en het team Werk en lnkomen 

van de gemeente Leiden, dat ook voor en namens Leiderdorp verantwoordelijk is voor de uitvoering. Alle 

(werk)processen zijn aangepast en in lijn gebracht met de Participatiewet en wet-SUWlS.

Om deze mensen weer aan het werk te helpen, stelde het Rijk verschillende nieuwe instrumenten beschikbaar 

voor gemeenten, zoals de loonkostensubsidie, de no~risk polis en jobcoaching. De afgelopen jaren zijn deze 

instrumenten toegevoegd aan het bestaande instrumentarium. Verder zijn op het niveau van Holland Rijnland 

stappen gezet in het regionaal 'harmoniseren' van deze instrumenten. Dit houdt in dat alle gemeenten in de 
arbeidsmarktregio in het kader van werkgeversbenadering dezelfde voorwaarden hanteren.

ln 2015 kregen gemeenten daarnaast te maken met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De 

wet stoelt op het Sociaal Akkoord van april 2013, waarin kabinet en sociale partners afspraken maakten over 

het realiseren van 125.000 banen4 voor mensen met een beperking: de 'garantiebanen'. Overheden in de 
breedste zin van het woord en bedrijven creëren daartoe uiterlijk eind 2024 en eind 2026 respectievelijk 
25.000 en 100.000 additionele banen. De mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn opgenomen in het 
doelgroepregister van het UWV. Elke arbeidsmarktregio ontvangt een jaarlijkse taakstelling voor het aantal te 

realiseren garantiebanen. Daarnaast krijgen gemeenten gelet op artikel 10b,4e lid Participatiewetjaarlijks een 
taakstelling opgelegd voor het realiseren van 30.000 beschutte werkplekken voor mensen die niet in een 
reguliere werkomgeving kunnen werkens.

ln de komende jaren gaat het landelijke beleid rondom werk en participatie veranderen. Het ministerie van 

SZW heeft aangekondigd een breed offensief te starten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
Hiervoor komen middelen vrij die arbeidsmarktregio's en gemeenten kunnen inzetten. De aanleiding voor het 
brede offensief is de conclusie dat de inclusieve arbeidsmarkt onvoldoende van de grond komt. Een conclusie 
die ook blijkt uit recent onderzoek van het SCP Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet Hieruit 
komt naar voren dat de mensen die aanspraak konden maken op de Wsw, in de nieuwe situatie minder kans 
hebben om werk te vinden. De volgende speerpunten zijn opgenomen in dit brede offensief en worden de 
komende periode nader uitgewerkt:

Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden 
Vereenvoudiging loonkostensubsidie 

0 Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach 
v Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding 
v Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten 
0 Benutting van de laagste loonschalen in cao's 

Vereenvoudiging banenafspraak en quotum 

Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen 
Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie 

3 De Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en lnkomen (SUWl) regelt hoe de sociale verzekeringen worden uitgevoerd. De wet 
bepaalt hoe de verschillende uitvoeringsorganen, zoals UWV en de Sociale verzekeringsbank zorgen voor onder andere een efficiënte 
en klantgerichte benadering 
4 Ten opzichte van peildatum 1 januari 2013 
5 Regeling vaststelling aantallen beschut werk 
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0 Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken 
0 Simpel switchen in de participatieketen 

Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden 
0 De matching in de arbeidsmarktregio's en landelijk structureel versterken 
0 Extra impuls Perspectief op werk 

Extra impuls voor het creëren van baankansen voorjongeren uit het PrO/VSOpnderwijs 
0 Stimuleren beschut werk 

Het bijdragen aan duurzaam werk 
0 Het belang van duurzaam werk 
0 Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de 

Participatiewet 
I Structureei loonkostenvoordeel voor doelgroep banenafspraak 

Economie en Arbeidsmarkt 
Na een periode van tegenwind gaat het economisch goed met Nederland. Ook de Leidse regio profiteert van 
deze ontwikkeling. De vraag naar personeel is hoog en steeds meer bedrijven vestigen zich in de Leidse regio 
en Holland Rijnland. Het Bio Science Park in Leiden speelt hierbij een belangrijk rol als regionale banenmotor.
Er is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte manifesteert zich met name in de techniek, zorg,
onderwijs en horeca.

Spanninga-,indicator arbeidsmarkt 
Hoiiand Rijniami 
Beroepsklasse “typering 

Afbeelding Spanning arbeidsmarkt Holland Rijnland (bron: Regio in Beeld, UWV, 2018)

De afgelopen periode is te zien dat het aantal vacatures in Holland Rijnland blijft stijgen. De verwachting is dat 
deze trend in 2019 stabiliseert of licht daalt. in 2017 waren in Holland Rijnland bijna 28.300 nieuwe vacatures.
Dat is 19 procent meer dan in 2016. ln de afbeelding hieronder is de groei van het aantal vacatures per 
kwartaal weergegeven, waarin deze trend duidelijk zichtbaar is.
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Afbeelding Ontstone vacatures Hol/and Rijn/and 20162018 (bron: CBS,bewerking UWV)



Z/19/076763/146240

De meeste ontstane vacatures zijn technisch van aard, vooral op de beroepsniveaus basis en gespecialiseerd 

vakmanschap. Uit de arbeidsmarktscan van het UWV blijkt dat het voornamelijk gaat om vacatures in de bouw 

en industrie, metaalarbeiders/machinemonteurs en bouwarbeiders. Voorts ontstaan veel vacatures in de 

beroepsklassen economie administratief en transport logistiek.
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Afbeelding Ontstane vacatures per beroepsklasse naar beroepsniveau Hol/and Rijnland 201 7-2018 (bron: CBS,bewerking U WV)

Verder inzoomend op de arbeidsmarktkansen in de Leidse regio is te zien dat de groeicijfers positief van aard 
zijn. Bureau Blaauwberg heeft in opdracht van Economie071 het platform voor het versterken van de 
economie en werkgelegenheid in de Leidse regio een quick scan uitgevoerd naar de ontwikkelingen op dit 
gebied. Zij concluderen het volgende:

"li/oor het vierde jaar op rij loot de teit/ist? regio positieve economische groeicijfem zien, Dol blijkt uit indexl¿l (editie 

202 7/2028i De groei komt vooral voor rekening liet life sciences cluster* en Wifi de activiteiten die door direct 

mee samenhangen. Het medisch-biologische cliisrer zorgt voor stabiliteit en tilt de leidse regio boven het landelijk 

gemiddelde uit. De rest von de economie vertoont een rustig beeld. Geografisch is de groei niet gelijkmatig verdeeld 
[ionen en bedrijven trekken naar liet centrum van de regio: door leiden en in iets mindere mate naar Oegstgeest. Gp 

andere plekken is sprake von stabilisatie of zelfs lichte krimp. [Je indexcijfers rondom het middelbaar 
beroepsonderwijs loten een zorgpuiit zien. Er dreigt een tekort dan goed' opgeleide www/.econg¿jig¿zm 

Volgens het UWV kampt Holland Rijnland met de volgende arbeidsmarktuitdagingen voor de komende tijd:

0 Bestrijden knelpunten personeelsvoorziening 
Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Mobiliseren van onbenut arbeidspotentieel 

0 Verhogen van duurzame arbeidsparticipatie personen met arbeidsbeperking 
Vergroten van weerbaarheid voor technologische ontwikkelingen 

De krapte op de arbeidsmarkt en de mismatch van bepaalde groepen vraagt om een switch naar een 
'vraaggerichte aanpak' richting werkgevers en initiatieven die bijdragen aan de kansen voor kwetsbare 
doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het Marktbewerkingsplan 2018 van Holland Rijnland voorziet hierin en 
benoemt zeven kansrijke sectoren:

zorg bouw onderwijs na transport logistiek 

iiši 13
3„

horeca schoonmaak i techniek 
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en vier doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: laaggeschooiden, oudere werkzoekenden 
mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

In het Marktbewerkingsplan staan de volgende drie speerpunten centraal:

Concrete werkgelegenheidsprojecten. Deze projecten zijn gericht op de instroom van vier groepen die ver 
van de arbeidsmarkt staan: 55-plussers, werkzoekenden met een beperking, statushouders en WlA~
populatie. Maar het gaat ook om leren, ontwikkelen en het bouwen van netwerken.
Bei'nvloeden van de beeldvorming. Er leven verkeerde ideeën over doelgroepen, werk en sectoren, zowel 
bij werkgevers, werknemers als professionals bij gemeenten en de werkgeversservicepunten. Om kansen 
op de arbeidsmarkt te benutten, wordt ingezet op verandering van de beeldvorming.
Aonscherpen van de werkgeversbenadering. Nu de werkgelegenheid sterk aantrekt, wordt de kloof tussen 
vraag en aanbod groter. Het ophalen van vacatures volstaat niet meer om mensen aan het werk te krijgen.
Er is immers onvoldoende aanbod om aan die vraag te voldoen. Werkgevers moeten daarom worden 
verleid en ondersteund om het werk anders te organiseren en functies te creëren, bijvoorbeeld voor 
mensen met een beperking. Dit vraagt om een 'nieuwe' werkgeversbenadering.

De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan deze punten. Het Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018 
is afgerond en het eindverslag is opgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het plan voor 
2019, waarbij rekening wordt gehouden met de landelijke ontwikkelingen en speerpunten uit het brede 
offensief van het ministerie van SZW.

Bijstandsvolume 
Het bijstandsvolume en het type bijstandsgerechtigde zijn sinds de invoering van de Participatiewet aan 
verandering onderhevig. Door de Participatiewet heeft de gemeente te maken met nieuwe doelgroepen:
mensen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een Wsw-indicatie en een deel van dejongeren met 
een arbeidsbeperking die voor 2015 aanspraak maakten op een Wajonguitkering. Minder voorzien was een 
toename van vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders) vanaf 2015. Door de instroom van al deze 
groepen is de complexiteit en problematiek toegenomen. Ten tijde van de economische crisis was het 
bestrijden van jeugdwerkloosheid (in brede zin) van de belangrijkste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Nu 
de economie en arbeidsmarkt aantrekken, verschuift de focus naar groepen die onvoldoende aansluiting 
vinden bij de eisen en kwalificaties van de hedendaagse arbeidsmarkt.

Het UWV heeft in kaart gebracht dat in totaal 9.230 mensen (peildatum december 2017) een bijstandsuitkering 
hebben in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Van deze groep valt op dat de meeste werkzoekenden ouder 
zijn dan 27 jaar. Tevens valt op dat veel van deze mensen laagopgeleid zijn, waarbij de groep met alleen een 
basisschoolopleiding het sterkst vertegenwoordigd is. ln de afbeelding hieronder zijn deze gegevens 
weergegeven aan de hand van opleidingsniveau en leeftijd.

baatwo¿rtmirwijw tot jam 

bewust-www 
y 3 27 tot 50 maar i 

iamiam, where!

so tm ao jam 
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Zyiyifßrü 13W aym¿ 43 242%er 

Afbeelding Geregistreerde werkzoekenden UWV met bijstandsuitkering zonder boon naar opleidingsniveau en leeftijd Hol/ond Rijnland 
december 201 7 (bron: UWV)

Het UWV heeft tevens in beeld gebracht welke opleidingssectoren het sterkst vertegenwoordigd zijn bij de 
huidige groep mensen in de bijstand. Hierbij is te zien dat, net als bij het plaatje hierboven, de groep met alleen 
basisonderwijs de boventoon voert, gevolgd door de groep met een mbo-opleiding op economisch,
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administratief, commercieel en technisch gebied. Deze cijfers laten zien dat scholing veel kansen biedt om 

mensen perspectief op een baan te bieden, zeker met het oog op de grote personeelsbehoefte van werkgevers 

op dit moment.

kwaad Mamma' Mama!

ïmtmi ïmaaxlf '3.230 

Afbeelding Top 20 Bijstandsgerechtigden zonder dienstverband, naar hoogst gevolgde opleiding Holland Rijnland december 201 7 (bron:

uwv)

Aan de andere kant is het goed om de arbeidsmarktkansen van de huidige groep mensen in de bijstand te 

nuanceren. Ongeveer de helft van deze groep geeft aan dat de gezondheid een belemmering vormt voor het 
vinden van werk (monitor Partlcipatiewet 2017, Inspectie Vier van de tien bijstandsgerechtigden geeft 

aan dat de geestelijke gezondheid een belemmering vormt voor arbeidsparticipatie. ln Leiderdorp is deze 
trend, zij het op een wat lager niveau, eveneens zichtbaar. Circa een derde van de bijstandspopulatie is min of 
meer structureel vrijgesteld van de arbeidsverplichting wegens bijvoorbeeld medische en psychische 
belemmeringen. Het kost extra inspanningen om ook deze mensen mee te laten doen in de maatschappij. Het 

gaat hier vooral om maatschappelijke activering en uit het isolement halen van mensen.

ln Leiderdorp zien we in de periode 2015 tot halverwege 2017 een stijging van het bijstandsvolume, hoewel de 
opgaande lijn geleidelijk afvlakt. Die toename is voor een belangrijk deel het gevolg van de naweeën van de 
financiële en economische crises, terwijl de instroom van nieuwe doelgroepen en statushouders eveneens zijn 
sporen nalaat. Na de zomer 2017 komt de omslag en ontstaat voor het eerst sinds lange tijd een dalende trend.
Het positieve economische tij speelt daarbij een belangrijke rol. Op peildatum september 2018 telt Leiderdorp 
332 bijstandsuitkeringen. Overigens neemt het aantal uitkeringen na november 2018 onverwacht weer iets toe 

tot 346 ultimo 2018. ln Leiden zien we dit ook, maar landelijk daarentegen niet. Dat lijkt te wijzen op specifieke 
(lokale of subregionale) oorzaken. Een sluitende verklaring hiervoor is (vooralsnog) niet beschikbaar, al zien we 
wel een (tijdelijke?) verlaging van de uitstroomcijfers in combinatie met een piek in de instroom (afbeelding 
ln de eerste weken van 2019 daalt het aantal bijstandsuitkeringen weer licht naar 342 eind februari.

2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 

lift aantal uitkeringen 

Afbeelding Ontwikkeling aantal Participatiewet-uitkeringen gemeente Leiderdorp 2014-2018 (bron: weekcijfers gemeente Leiden)
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De omslag in de ontwikkeling van het aantal uitkeringen in 2017 zien we vanzelfsprekend eveneens terug in de 
cijfers over in- en uitstroom. in de periode 2013 tot en met 2016 is de instroom groter dan de uitstroom. in 
2017 en 2018 is dit andersom.

i120,

mi instroom 

I Uitstroom 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afbeelding In- en uitstroomci/fers per kalenderjaar, periode 2013-2018 (bron: kwartaalstatistiek gemeente Leiden)

Leiderdorp kent een grote groep mensen die langer dan 4 jaar in de bijstand zit: bijna 40% van het totaal (zie 
afbeelding Dit percentage is de afgelopen jaren zelfs nog iets opgelopen. Met andere woorden, ondanks de 
economische opleving en een dalend werkloosheidscijfer zien we gelijktijdig dat een substantiële groep 
mensen blijvend lijkt vast te zitten in de bijstandsuitkering: het zogeheten granieten of betonnen bestand.

langer dan 4jaar 

2~4 jaar 

1.2 jaar w 2018 Q4 

m 2017 Q4 
6-12 maanden 

li 2016 Q4 

3-6 maanden 

tot 3 maanden 

Afbeelding Percentage uitkeringsduur bijstand, periode 2016-2018 (bron: kwartaalstatistiek gemeente Leiden)

in vergelijking met andere gemeenten (vooral grote steden) laat Leiderdorp vanaf 2014 een positieve trend 
zien als het gaat om de ontwikkeling van het uitkeringsbestand Participatiewet (exclusief ioaw, ioaz en De 
gemeente Leiderdorp presteert sowieso beter dan het landelijk gemiddelde, maar ook beter dan de twee qua 
omvang gelijkwaardige gemeenten in de Leidse regio, Oegstgeest en Voorschoten. Het kan zijn dat afbeelding 
10 een vertekend beeld geeft, omdat bij sommige gemeenten in deze periode wellicht een herindeling heeft 
plaatsgevonden.

december juli 2018 aantal 
verschil 2014 i I inwoners 

op 1-1-18 

1 Rotterdam 36.430 33.340 638.712 

2 Emmen 3.470 3.180 107.192 

3 Den Bosch 3.500 3.290 153.434 

Enschede 4,65 6.450 6.150 158.261 
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5 Amsterdam 37.670 35.950 854.047 

6 Almere 5.400 5.160 203.990 

7 Tilburg 6.570 6.360 215.521 

8 Dordrecht 3.660 3.560 118.426 

9 Maastricht 3.460 3.390 122.723 

10 Groningen 9.870 9.690 f 202.810 

11 Zaanstad 3.670 3.640 154.865 

12 Leiden 3.080 3.060 124.306 

13 Den Haag 22.790 22.700 532.561 

Lieiëëfdefeš 000250 1 
7197?

NEOERLAND 
1 

0,44 
1 

376.840 378.500 17.181.084 

15 Zoetermeer 1,82 2.740 2.790 124.695 

16 Eindhoven 2,15 6.040 6.170 229.126 

17 Delft 2,51 2.790 2.860 102.253 

18 Utrecht 
1 

2,69 8.920 
8 

9.160 347.483 

19 Venlo 2,97 2.690 2.770 101.192 

20 Voorschoten 
U 

3,57 280 290 25.453 

21 Breda 4,08 4.170 4.340 183.448 

22 Amersfoort 4,83 2.900 3.040 155.226 

23 Nijmegen 4,83 6.210 6.510 
g 

175.948 

24 Haarlem 
8 

6,54 3.060 3.260 159.709 

25 Apeldoorn 7,10 3.100 3.320 161.156 

26 
8 

Alkmaar 7,58 
8 

2.110 2.270 108.470 

27 Ede 8,16 1.470 1.590 114.682 

28 Westland 8,91 1.010 1.100 107.492 

29 Zwolle 9,12 2.960 3.230 126.116 

30 Arnhem 10,31 6.500 7.170 157.223 

31 Alphen a/ci Rijn 10,45 Q 1.340 1.480 109.682 

32 Leeuwarden 10,48 4.960 5.480 122.415 

33 Haarlemmermeer 16,03 1.560 1.810 147.282 

34 Oegstgeest 27,27 220 280 23.887 

Afbeelding Aantal bijstandsuitkeringen aan 65-minners exclusief dak~en thuislozen ultimo maand, periode december 2014-juli 2018 
(Bron: CBS,Stat/ine)

Resumerend:
met ingang van C13 2017 daalt het bijstandsvolume licht 
mensen in de bijstand zijn gemiddeld ouder en lager opgeleid 
de problematiek van de doelgroep neemt toe 

Leiderdorp wijkt in deze trend niet veel af van de algemene trend in Holland Rijnland. Kansen worden gezien in 
scholing, aansluiting bij de arbeidsmarktbehoefte en het ondersteunen van mensen met een beperking.
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Hoofdstuk Uitvoering en resultaten 

Intake, diagnose en begeleiding 
De gemeente Leiderdorp ondersteunt inwoners die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud 
door middel van het verstrekken van een uitkering (Participatiewet, loaw, loaz, De gemeente biedt tevens 
ondersteuning bij re-integratie naar werk, activering en andere vormen van participatie. Het uitgangspunt is 
altijd dat mensen financieel zelfstandig worden en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Op grond van een 
lichte Gemeenschappelijke Regeling en de daaruit voortvloeiende (periodieke) dienstverleningsovereenkomst 

voert de gemeente Leiden sinds 2007 alle werkzaamheden in het kader van de Participatiewet voor de 
gemeente Leiderdorp uit. Het team Werk en inkomen (team van de gemeente Leiden werkt onder meer 
samen met het re-integratiebedrijf DZB, lncluzio Leiderdorp en de Stadsbank Leiden (de aanpak van schulden).

Het proces van intake, diagnose en begeleiding is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Zoekperiode jongeren Groepsvoorlichting 
jaar) van 4 weken Workshop W&l/DZB 

'Klant in Beeld'

Afbeelding 10: Ondersteuning en begeleiding naar werk en participatie 

Met de komst van de Participatiewet en de veranderende arbeidsmarkt zijn in de periode 2015-2018 diverse 
aanpassingen doorgevoerd in de werkwijze van de gemeente. Een aantal voorbeelden hiervan:
0 De klant/bijstandsgerechtigde is beter in beeld gebracht, onder andere door regelmatige 'Klant-in-beeld-

gesprekken' en casuïstiek overleggen. De lijnen tussen team W&l en DZB zijn verkort, waardoor sneller kan 
worden gehandeld richting werk of andere voorzieningen.

I Er zijn speciale maatwerkprogramma's voor jongeren en statushouders opgezet (JA'projecten). Juist voor 
deze kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is maatwerk van belang.

0 Klantmanagers, re-integratieconsulenten en accountmanagers zijn wijkgericht en integraler gaan werken.

Doelgroepen 
ln de uitvoering van de Participatiewet zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Bijstand algemeen 27+ jaar 
Jongeren tot 27 jaar 

0 Mensen met een arbeidsbeperking (alle leeftijden)
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o Wsw«banen (geen nieuwe instroom sinds 1 januari 2015)

o Garantiebanen 
o Beschutte werkplekken 

Vluchtelingen met verblijfstatus (statushouders)

Bijstand algemeen 

Ontwikkelingen 
0 DZB heeft meerdere leerwerktrajecten ontwikkeld, al dan niet samen met werkgevers in de regio. in een 

leerwerktraject worden zowel werknemersvaardigheden als vakvaardigheden geleerd waarmee de kans op 

het vinden van een betaalde baan wordt vergroot. Daarnaast is in 2018 samen met werkgevers, SBB5 en 

het MBO gestart met het ontwikkelen van praktijkleren.
v Het Project JA+ biedt taalonderwijs voor migranten om Nederlands als tweede taal te verbeteren om 

daarmee de kansen op werkte vergroten.
0 DZB biedt activeringstrajecten aan met als doel mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te 

laten participeren in de samenleving. DZB werkt daarbij samen met andere (hulpverlenings-linstanties.
0 Het team werkgeversdienstverlening is uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Het team beschikt over 

jobhunters gespecialiseerd in het bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.
0 ln 2016 is SPARK opgericht. SPARK is het platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de 

Leidse regio en wordt gefaciliteerd door DZB. SPARK wil de krachten bundelen en een beweging zijn van 

ondernemers die het verschil maken. inmiddels zijn 48 bedrijven partner van SPARK. Leiderdorp is op 1 

september 2017 als eerste overheidsorganisatie toegetreden als founder.

Resultaten 
Re~integratietrajecten 
Het aantal aanmeldingen voor re-integratietrajecten van mensen met een uitkering Participatiewet is met 35%

afgenomen van 99 aanmeldingen in 2015 naar 64 in 2018. Het percentage succesvolle uitstroom is evenwel 
gestegen van 23% in 2015 naar 50% in 2018 het aantal aanmeldingen). Ondanks de gunstige 
economische situatie lukt het een deel van de mensen nog steeds niet om een betaalde baan te bemachtigen.
ln die gevallen waarin het niet lukt is vaker sprake van complexere problematiek en multiproblematiek die 
zorgen voor een grotere afstand tot betaald werk.

Re-integratietrajecten DZB 

we aantal aanmeldingen bij DZB aantal uitstroom 

2015 2016 2017 2018 

Afbeelding 11: aantal aanmeldingen bij DZB, afgezet tegen het aantal trajecten dat per jaar wordt afgesloten met resultaat 'uitstroom uit 
de uitkering': werk (incl. garantiebanen en deeltijdbanen als dat het maximaal haalbare opleiding, overige uitstroomredenen.

Activering naar werk/participatie 
Sinds 2016 biedt DZB trajecten 'Activering naar werk' aan, waarbij mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt gestimuleerd worden actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. ln 2016 zijn 2 en in 
2018 17 deelnemers uit Leiderdorp gestart met een dergelijk traject. Deelnemers ontvangen individuele 
ondersteuning en begeleiding en waar mogelijk wordt scholing of vrijwilligerswerk ingezet. Er is een nauwe 
samenwerking met andere (hulpverlenings') instanties. Diverse instrumenten op maat zijn inzetbaar om de 
activering succesvol te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan de Startwerklocatie, de Kwekerij of 

6 SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
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trainingen. Doel van de activeringstrajecten is niet alleen om een stap op de participatieladder te maken, maar 
om uiteindelijk ook de stap naar betaald werk te kunnen maken.

Jongeren tot 27 jaar 

Ontwikkelingen 
Project JA helpt jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering zo snel en duurzaam mogelijk hun weg te 
vinden in de maatschappij. Voor alle jongeren is er een plan van aanpak. Jongeren doorlopen een traject 
met als doel een betaalde baan, een (vervolg-)op|eiding of een Wmo-geïndiceerde dagbesteding. Een 
sluitende aanpak, integraal over de leefdomeinen heen, is hierbij het uitgangspunt.
De samenwerking met PrO/VSO scholen en het Regionaal Meid- en Coördinatiepunt is opgezet en 
verstevigd. Jongeren van PrO/VSO scholen worden zo veel mogelijk direct naar betaald werk bemiddeld.
Het 'omklappen' van stages naar (garantie-)banen is daarbij een succesvolle methode.

Resultaten 
De meeste jongeren die uitstromen vinden betaald werk. Resultaten voor jongeren tot 27 jaar met een 
arbeidsbeperking zijn weergegeven in paragraaf 

Aantal jongeren met een uitkering op peildatum 31-12 29 29 20 27 

Uitstroom Project JA 

Werk 10 13 9 

Opleiding 6 2 2 

Niet verschenen op oproepen fafspraken 
y 

1 

Inkomen partner/ aangaan relatie /ander inkomen 4 l 

Verhuizing 2 5 9 5 

Andere oorzaak op eigen verzoek 2 1 
y 

Totaal uitstroom 24 21 22 16 

Afbee/ding 12: aantal jongeren (exclusief statushouders) met een uitkering op peildatum 31 december en redenen uitstroom 

De groep kwetsbare jongeren is relatief gezien toegenomen (zie afbeelding Het aantal jongeren met een 
hulpvraag steeg van in 2015 naar 29% in 2018. Deze hulpvraag kan zeer divers zijn: schuldhulpverlening,
woonbegeleiding, psychisch of sociaal, hulp bij verslaving, et cetera. Een groeiende groep jongeren met 
complexere problematiek vraagt steeds meer van het vakmanschap van de kiantmanager.

m uitkering hulpvraag 

2015 2016 2017 2018 

Afbeelding aantal jongeren dat zich per jaar meldt voor een uitkering en het aantal jongeren dat daarvan een hulpvraag heeft.

Over het algemeen kan over dejongeren tot 27 jaar gezegd worden dat ze het 'goed doen'. Steeds meer 
jongeren vinden snel en zelfstandig een baan en hoeven geen beroep te doen op een voorziening van de 
gemeente. Wat zorgen baart is de groep kwetsbare jongeren met een hulpvraag.
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Garantiebanen 

Ontwikkelingen 
0 ln 2015 is direct gestart met het realiseren van garantiebanen voor mensen die ultimo 2014 op de Wsw 

wachtlijst stonden.
ln 2015 is de Stichting Participatiewerk opgericht om mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat 

zijn om bij een reguliere werkgever te werken, een dienstverband aan te bieden en te plaatsen bij DZB.

0 DZB bemiddelt en begeleidt jongeren tot 27 jaar zonder uitkering, maar met een arbeidsbeperking 
(indicatie banenafspraak of voor beschut werk) naar werk. Voor mensen vanaf 27 jaar wordt individueel 

een afweging gemaakt wat wordt gedaan om re-integratie te bevorderen. Voor beschut werk geldt deze 

leeftijdsgrens niet.

Resultaten 
Het ministerie van SZW monitort de resultaten van de banenafspraak. Het UWV rapporteert de voortgang per 

kwartaal zowel landelijk als per arbeidsmarktregio7.Banen in het kader van de banenafspraak kunnen 

garantiebanen met loonkostensubsidie van de gemeente, Wsw detacheringen, Wsw Begeleid Werken, Wiw 

banen8 of banen vanuit de Wajong9 met loondispensatie zijn. Een volledige garantiebaan heeft een omvang van 
gemiddeld 25,5 uur per week. Bij de telling gaan we uit van het aantal additionele banen ten opzichte van de 
nulmeting van 

Landelijk en Holland Rijnland 
Op landelijk niveau is de doelstelling voor eind 2018 43.505 extra banen van 25,5 uur per week ten opzichte 
van de nulmeting. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 was deze doelstelling al behaald en waren 
er landelijk 43.662 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De banenafspraak ligt landelijk 
op schema.

Op regionaal niveau is de doelstelling voor eind 2018 1.310 extra banen in Holland Rijnland. ln afbeelding 14 is 
te zien dat het aantal extra banen in het kader van de banenafspraak in Holland Rijnland weliswaar toeneemt,
maar dat de doelstelling vanaf 2016 binnen Holland Rijnland niet gehaald is.

mdoelstelling gerealiseerde garantiebanen 

1310 

2015 2016 2017 2018 Q2 

Afbeelding 14: doelstelling per jaar en het aantal gerealiseerde garantiebanen van gemiddeld 25,5 uur per week in Holland Rijnland 

Leidse regio 
De taakstelling voor Holland Rijnland is in 2015 indicatief doorvertaald naar de drie subregio's. Voor de Leidse 
regio gelden de volgende aantallen voor te realiseren garantiebanen:

7 De verdeling per arbeidsmarktregio is indicatief.
8 Wiw-banen (Wet inschakeling werkzoekenden) zijn in Leiderdorp per 1 maart 2013 beëindigd en worden derhalve niet meer aangeboden 
9 UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong 

ln de nulmeting was sprake van 75.179 banen van 25,5 uur per week.
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2015 97 

20,15 220 

2017 354 

2018 465 

DZB realiseert een deel van de extra banen in de Leidse region.Eind 2015 had DZB 27 banen van 25,5 uur per 
week gerealiseerd, eind 2016 waren dat er in totaal 93. ln 2017 zijn 44 en in 2018 57 nieuwe plaatsingen in 
garantiebanen gerealiseerd. De gerealiseerde garantiebanen zijn ook meegeteld in de re-integratietrajecten 
vermeld in paragraaf DZB heeft voor Leiderdorp vanaf begin 2015 tot en met eind 2018 in totaal 27 
mensen geplaatst in een garantiebaan met loonkostensubsidie.

Bijna een kwart van de door DZB gerealiseerde garantiebanen regulier en bij Stichting Participatiewerk 
betreft jongeren tot 18 jaar van PrO/VSO-scholen.Bij 42 procent gaat het om jongeren tussen 19 en 27 jaar.
Ook dit zijn vaakjongeren met een achtergrond in het PrO/VSO-onderwijs. Kortom, circa tweederde van de 
garantiebaners is jonger dan 27 jaar.

tut/m 18 jaar 19 tot 27jaar litvanaf 27jaar 

Afbeelding 15: leeftijdsverdeling bij garantiebanen gerealiseerd door DZB 

Afbouw Wsw en opbouw beschut werk nieuw 

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de instroom in de 'oude' Wsw gestopt. Jaarlijks vindt wel 
uitstroom plaats, door onder meer verhuizing en natuurlijk verloop. Juist door vestiging in Leiderdorp kan het 
aantal daardoor, tegen de verwachting in, groeien. Leiderdorp volgt de landelijke richtlijn dat voor elke drie 
vervallen Wsw-plekken nieuwe beschutte werkplek terugkeert. Dat vertaalt zich naar gemiddeld 
beschutte werkplek per jaarlz.De gemeente is sinds 2017 verplicht om beschut werk aan te bieden aan 
personen die daarop zijn aangewezen. De beoogde aantallen zijn, ondanks alle inspanningen, niet gehaald. Dat 
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat minder mensen dan geraamd een advies voor 
beschut werk krijgen. ln Leiderdorp zijn geen mensen met een advies voor beschut werk afgewezen voor een 
beschutte werkplek bij DZB. De achterblijvende aantallen in Leiderdorp wijken overigens niet af van de 
landelijke trendß`

u Er zijn meerdere instanties die banen in het kader van de banenafspraak realiseren. Alle banen in het kader van de banenafspraak 
worden bij het UWV geregistreerd, maar omdat het UWV niet op het niveau van de subregio rapporteert is er geen zicht op de voortgang 
van de banenafspraak op subregionaal niveau. Rapportages van het UWV beperken zich tot landelijk en regionaal niveau 
12 Jaarlijks wordt per ministeriele regeling het aantal ten minste te realiseren beschutte werkplekken vastgelegd. Voor Leiderdorp geldt een 
aantal van 7 (2018) en 9 (2019) beschutte werkplekken van gemiddeld 31 uur per week 
13 ln 2019 wordt de regeling voor beschut werk door het ministerie van SZW landelijk geëvalueerd 
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60 
in Wsw 

4G y 

Beschut (personen)

ultimo 2015 ultimo 2016 ultimo 2017 ultimo 2018 

Afbeelding 16: afbouw Wsw en opbouw beschut werk 

Een mogelijke verklaring voor het achterblijven van de gerealiseerde beschut werkplekken is dat meer mensen 
dan verwacht in een andere doelgroep vallen, hetzij banenafspraak, hetzij arbeidsmatige dagbesteding. De 

criteria voor beschut werk zijn strenger dan de criteria die voorheen golden voor de Wsw. Tot eind 2016 kon 

alleen de gemeente een advies voor beschut werk aanvragen; met ingang van 2017 kunnen mensen zelf een 

verzoek indienen bij het UWV. Het aantal adviezen is sindsdien toegenomen.

Op Holland Rijnland niveau zijn er in de periode januari 2015 tot en met september 2018 175 adviezen voor 
beschut werk aangevraagd bij het UWV. ln 111 gevallen heeft het UWV een positief advies gegeven.
Aanvragen gedaan door gemeenten worden minder vaak afgewezen dan aanvragen gedaan door burgers 

zelf DZB en UWV hebben samenwerking op dit vlak verbeterd om het aantal afwijzingen te beperken.
Dat kan een deel van het hogere percentage positieve adviezen aangevraagd door de gemeente verklaren.

Aanvraag gemeente 65 11 
g 

76 

Aanvraag burger 46 
y 

53 99 

Totaal 111 64 175 

Afbeelding 1 aantal adviezen beschut werk, naar aanvrager (bron: rapportage beschut werk UWV)

Statushouders 

Ontwikkelingen 
Voor statushouders in de Leidse regio is met subsidie van het ESF een intensief inburgeringsprogramma 
voor statushouders ontwikkeld De Leidse Inburgering dat wordt uitgevoerd door Project JAS.

0 De aanpak richt zich op het verwerven van economische zelfstandigheid en participatie in de samenleving.
Statushouders vallen, net als andere werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben, onder de 
Participatiewet en worden begeleid naar school of werk. Het programma bestaat uit maximaal vier 
periodes van 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week is vereist. Maatwerk en 
persoonlijke aandacht zijn belangrijke uitgangspunten in het programma.
Het kabinet heeft in juli 2018 de hoofdlijnen van het nieuwe inburgeringsbeleid gepresenteerd. De kern 
van het nieuwe stelsel is dat de regie op inburgering weer bij de gemeente komt. De inhoud van de nieuwe 
Wet inburgering komt in belangrijke mate overeen met de werkwijze van Project JAS.

Resultaten 
ln totaal zijn er vanaf oktober 2015 tot en met eind 2018 80 deelnemers uit Leiderdorp ingestroomd in Project 
JAS. Daarvan is inmiddels 21% uitgestroomd. Het inburgeringsprogramma duurt maximaal 3 jaar. De meeste 

deelnemers zijn nog bezig met het programma. De deelnemers die zijn ingestroomd tussen oktober 2015 en 
juli 2016 hebben het programma grotendeels doorlopen. Van deze eerste deelnemers is 28% uitgestroomd.
Van de mensen die zijn uitgestroomd heeft 42% betaald werk gevonden.
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j 

Instroom 25 80 

Uitstroom bijstand, waarvan 7 (28 17 

v uitstroom naar Werk 3 6 
I uitstroom naar onderwijs 2 7 

uitstroom overig 2 4 

Afbeelding 18: resultaten project stotushouders eerste cohort en totaal 

inclusief werkgeverschap gemeente Leiderdorp 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het realiseren van banen in het kader van de 
Banenafspraak. Ondanks die voorbeeldfunctie heeft de overheid landelijk in de driejaar onvoldoende nieuwe 
garantiebanen gerealiseerd, waarop de quotumregeling in 2018 is geactiveerd. Bij de quotumregeling wordt 
per overheidswerkgever beoordeeld of aan het quotum is voldaan. Bij Leiderdorp en SP71 werken al jarenlang 
mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Deze mensen tellen mee voor de quotumwet. Daarnaast 
wordt veel werk uitbesteed aan DZB.

Ontwikkelingen 
ln de Leidse regio is gezamenlijk opgetrokken om de doelstelling van de banenafspraak te halen. Regionaal zijn 
de volgende zaken ondernomen 

Er is extra adviescapaciteit toegevoegd op dit onderwerp in de basisdienstverlening HRM, SP71 
Alle managementteams zijn tijdens informatiebijeenkomsten geïnformeerd 

0 Er worden regionale mobiliteitstafels georganiseerd waar kandidaten worden besproken 
v Samenwerking tussen gemeenten en DZB is gei'ntensiveerd Dit geldt voor zowel inkoop van diensten 

als voor het realiseren van garantiebanen 
Er is een Samenwerkingsovereenkomst met Studeren en Werken Op Maat 

0 Er is een trainingsaanbod voor buddy's om goede begeleiding op de werkvloer te kunnen bieden 

Resultaten 
De quotumregeling bepaalt voor 2018 dat van de verloonde uren ingevuld dient te worden door mensen 
die tot de doelgroep van de banenafspraak horen. Uitgedrukt in fte betekent dat voor de gemeente Leiderdorp 
3,97 fte (36 uur per week). Aan het eind van 2018 staat het aantal plaatsingen voor de gemeente Leiderdorp op 
5,5 fte. Dit staat gelijk aan 7,8 banen uur per week). Leiderdorp voldoet daarmee aan het quotum.

Eind september 2018 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarbij het onderscheid tussen markt en 
overheid wordt opgeheven en het mogelijk wordt om banen via inkoop mee te tellen. De implicaties van deze 
motie en het aangekondigde 'brede offensief' worden momenteel verder uitgewerkt. De quotumregeling is 
vooralsnog van kracht. De inning van de quotumheffing is opgeschort.
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Hoofdstuk Regionale samenwerking 

Werkbedrijf Holland Rijnland 
ln 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 201414.Het Werkbedrijf Holland Rijnland is de spil van 

de regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland en heeft een centrale rol bij het 

toeleiden en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar arbeid. Een kwalitatief goede en 

adequate dienstverlening aan en ondersteuning van werkgevers is van belang om concreet handen en voeten 

te geven aan deze taken.

De missie van Werkbedrijf Holland Rijnland: de arbeidsmarktpartljen in kia/land Rijn/anal werken samen am 

de klant werkgever en Werkzaekende zo optimaal mogelijk te bedienen met als doel te kernen tot een meer 

lnelrrsleve arbeidsmarkt, Waarbij zo rnagelljk Werkzoekenden aan de kant staan.

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. De divergerende belangen van de drie 
subregio's zorgen ervoor dat ieder zijn eigen gang gaat. De Programmaraad constateert in oktober 2016 dan 
ook dat subregionaal, lokaal belang en 'couleur locale' voor het gemeenschappelijk belang gaan. Een 

actiegerichte aanpak komt niet van de grond en het Werkbedrijf fungeert onvoldoende als aanjager. De 

Programmaraad adviseert de kracht van de eigenheid van de subregio's te gebruiken, niet te focussen op de 
verschillen en duidelijke keuzes te maken op welke thema's het Werkbedrijf zich richt.

Niet geheel toevallig is in de jaren daarna een omslag te zien. 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. Er is structureel aandacht voor leerlingen uit het PrO/VSO-onderwijs en 
de banden met de onderwijssector zijn verstevigd. In 2018 zetten partijen een stevige stap door het opstellen 
van een concreet en praktisch Marktbewerkingsplan, waarmee invulling wordt gegeven aan de opdracht om 
van 'schrijven' naar 'doen' te gaan (zoals eerder toegelicht in paragraaf Aan de hand van regionale 
kenmerken en arbeidsmarktanalyses zijn zeven potentieel kansrijke sectoren benoemd, waarop partijen 
acteren: zorg, bouw, onderwijs, transport logistiek, horeca, techniek en schoonmaak. Op vijf van de sectoren 
zijn in 2018 substantiële en concrete stappen gezet. De resultaten zijn te lezen in het eindverslag van het 
Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2018.

Samenwerking Leiden-Leiderdorp 
Sinds 2007 werken de gemeenten Leiden en Leiderdorp nauw samen op het gebied van werk en inkomen.
Belangrijke katalysator was de invoering van de Wet werk en bijstand op 1 januari 2004. Met de Wwb 
werden gemeenten ook financieel verantwoordelijk voor uitvoering van de wet. Deze verantwoordelijkheid 
versterkte de wens om de prestaties en kwaliteit te verbeteren, de risico's te beperken en de continuïteit van 
de dienstverlening te waarborgen.

Op 1 januari 2007 trad de lichte Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en 
Leiderdorp 2006 in werking. De GR kent een gemeenschappelijk orgaan en een algemeen bestuur, bestaande 

14 De Wet SUWI bepaalt in artikel 10, eerste lid dat gemeenten, sociale partners en UWV voor de regionale arbeidsmarkt op bestuurlijk 
niveau samenwerken.
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uit de twee portefeuillehouders. Het bestuur stelt kaders, stemt het beleid af en bevordert de kwaliteit en 
continuïteit van de dienstverlening. De afdeling Werk en inkomen van de gemeente Leiden voert de 
werkzaamheden voor beide gemeenten uit. ln de tweede helft van 2017 is de GR geëvalueerd en op basis 
daarvan geactualiseerd. Nadere afspraken leggen partijen vast in tweejaarlijkse 
dienstverleningsovereenkomsten waarbij de gemeente Leiderdorp optreedt als opdrachtgever en de 
gemeente Leiden als opdrachtnemer.

De samenwerking is gestoeld op het uitgangspunt dat beide gemeenten grip houden op het eigen beleid en de 
eigen regelgeving, en daarmee op de eigen identiteit ook al zijn beide tegenwoordig grotendeels gelijk. De 
afgelopen jaren is de samenwerking verder geïntensiveerd. ln de marge van de afspraken in de DVO maakte 
het algemeen bestuur in 2017 de afspraak om de gezamenlijkheid en samenwerking actief uit te dragen, zowel 
richting de eigen gemeenteraden, als naar buiten toe. Ook is afgesproken dat partijen elkaar actief informeren 
over zaken en ontwikkelingen die de ander (kunnen) raken.
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Hoofdstuk Financiën 

De afgelopen jaren, met uitzondering van 2016, ontving Leiderdorp structureel minder budget voor de kosten 

van uitkeringen (inclusief het verplichte gemeentelijke risico) dan het aan uitkeringen uitgaf. Dat past overigens 

in het landelijke beeld en geldt voor het overgrote deel van de gemeenten. Gezien het verplichte gemeentelijk 

risico van vielen de uitgaven telkens binnen het beschikbare budget, uitgezonderd in 2017. Voor dat jaar 

hebben we, net als 79% van alle gemeenten (300 van de een beroep gedaan op de vangnetregeling. Het 

geaggregeerde tekort voor gemeenten bedroeg in dat jaar 276 miljoen. Op gemeente na zijn alle 

aanvragen gehonoreerd. Voor Leiderdorp betekende dit een extra (vangnet)uitkering voor 2017 van 6 89.088.

Mede naar aanleiding van de ervaringen over 2017 is het macrobudget voor de verdeling van het BUlG-budget 

aangepastls.

2015 5.172.261 E 5.176.914 4.653 

2016 5.271.491 E 5.199.497 71.994 

2017 5.099.470 E 5.532.619 433.149 

2018 5.337.706 6 5.508.003 170.297 

Afbeelding 19: ontwikkeling BUIG-budget en uitgaven in periode 20152018 (bron: ministerie SZW, gemeente Leiden)

Tot en met 2016 werd de rijksbijdrage voor Wsw~ers overgemaakt naar de woongemeente van de werknemer.
Per 2017 is dat gewijzigd en ontvangt de gemeente waar de persoon werkt de rijksbijdrage. Voor Leiderdorp 
heeft dit tot gevolg dat de rijksmiddelen nu direct aan de gemeente Leiden worden overgemaakt. Ook de 
lasten komen voor rekening van Leiden. Leiderdorp betaalt een bijdrage per SE17 aan Leiden/DZB voor de 

uitvoeringskosten Wsw. Hiermee dekken we het cumulatieve verschil tussen de gemiddelde kosten en de 
gemiddelde opbrengsten (netto toegevoegde waarde) per SE. ln onderstaande tabel is de ontwikkeling van de 
kosten re-integratie en Wsw, alsmede de bijdrage per SE opgenomen. De uitvoeringskosten Wsw zitten 
verdisconteerd in de totale uitgaven.

2015 e 3.558.088 e 2.985.830 e 572.258 e 1.570 

2016 e 3.542.475 e 3.037.305 505.170 e 1.845 

2017 
g 

e 1.098.145 e 376.705 e 721.440 e 2.617 

2018 (prognose) c 1.035.209 e 388.521 e 646.588 e 3.140 

Afbeelding 20: inkomsten en uitgaven re-integratie en Wsw in periode 2015-2018 (bron: gemeente Leiden)

15 De Raad voor Openbaar Bestuur heeft de financieringssystematiek van het macrobudget bijstandsbudget (BUIG) onderzocht en 
geconcludeerd dat de raming niet klopt. Op basis van het advies is het verdeelmodel aangepast 
16 BUiG staat voor Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. Het betreft een bundeling van de budgetten die 
gemeenten ontvangen voor de uitkeringslasten: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover deze uitkeringen betrekking hebben op levensonderhoud voor startende 
ondernemers 
U Standaard Eenheid, de rekeneenheid binnen de Wsw, ongeveer gelijk aan een fte 
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Hoofdstuk Conclusie 

Samenvatting bevindingen 

Hoe stoot de gemeente ervoor vier jaar na de invoering van de Porticipatiewet?

De algemene lijn is dat Leiderdorp er goed voor staat:
I de uitvoering ligt op koers met de implementatie;
I het Werkbedrijf Holland Rijnland is in bedrijf en de re-integratieinstrumenten zijn 

geharmoniseerd;
I DZB Leiden is getransformeerd van een sociale werkvoorziening naar een modern re-

integratiebedrijf (afbouw 
I de samenwerking Leiden-Leiderdorp op gebied van werk en inkomen verloopt naar wens en 

wordt gecontinueerd;
I Leiderdorp is binnen het financieel meerjarenkader gebleven, ondanks het feit dat Leiderdorp 

in 2017 een beroep heeft moeten doen op de Vangnetregeling voor het BUlG-budget.

De belangrijkste constatering is dat het economisch goed gaat in de Leidse regio en dat de 

werkloosheid aanzienlijk is gedaald. Wel doet Leiderdorp het binnen de regio relatief minder goed dan 

Leiden en Oegstgeest. Er heerst zelfs krapte op de arbeidsmarkt, zeker voor de moeilijk vervulbare 

functies in de zorg, het onderwijs en de brede techniek. De ontstane vacatures zijn zowel op de 

beroepsniveaus laag/basis als hoog. Dat geldt wel voor specifieke sectoren.

Ondanks de instroom van nieuwe doelgroepen en de stijging van het bestand, is sinds de tweede helft 

van 2017 een dalende trend van het aantal bijstandsgerechtigden zichtbaar. Aan de andere kant is te 

zien dat de mismatch groeit: bepaalde (kwetsbare) groepen mensen weten moeilijker de weg naar 

werk te vinden. Niet iedereen profiteert dus van het positieve economische tij` De mensen die nu in 

de bijstand zitten, worden gemiddeld steeds ouder, zijn voor een groot deel laagopgeleid en de 

problematiek en complexiteit van de doelgroep neemt toe.

In hoeverre zijn de doelstellingen in de periode 2015-2018 gehaald?

Kijkend naar de doelstellingen uit het beleidsplan 'Naar regulier werk' valt te concluderen dat 

sommige doelen zijn gehaald, en sommige niet.

Het doel van 40 procent nieuwe instroom (re-integratietrajecten voor 27 jaar en ouder) dat uitstroomt 

naar werk, opleiding of afziet van een uitkering, wordt door DZB structureel gehaald. Verder valt op 

dat het zittend bestand in de periode 2015-2018 behoorlijk is gegroeid. Ook het aantal trajecten voor 

mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen.

De cijfers voor wat betreft de jongeren tot 27 jaar laten een daling van het aantal jongeren met een 

uitkering zien. Voor een deel komt clit door de aantrekkende arbeidsmarkt. Het valt op dat het 

aandeel (kwetsbare) jongeren met een hulpvraag in vergelijking met het totaal aantal jongeren in de 

bijstand, relatief is gestegen.

De doelgroep garantiebanen heeft de afgelopen jaren prioriteit gekregen. DZB heeft op dit vlak 

diverse activiteiten geïnitieerd. Op landelijk niveau zijn de doelen in het kader van de banenafspraak 

gehaald. De overheid heeft haar aandeel echter niet gehaald. Op Holland Rijnland niveau zijn de 

beoogde aantallen sinds 2016 niet meer gehaald. Opvallend is dat DZB vooral jongeren tot 27 jaar 

plaatst voor de garantiebanen, veelal afkomstig van PrO/VSO-scholen.
DZB heeft beschutte werkplekken beschikbaar gesteld. De doelstelling van 1 beschutte werkplek per 

jaar is niet gehaald. Het aantal afgegeven adviezen voor beschut werk (UWV~indicatie) is lager dan het 

aantal te realiseren plekken. De afbouw van de Wsw is verder doorgezet.

Voor Project JAS waren in het huidige beleidsplan geen doelstellingen bepaald. Dit project is gestart 

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

positief.
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0 DZB biedt vanaf 2016 specifieke activeringstrajecten voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.

v Kijkend naar de doelstellingen vanuit de quotumwet voldoet de gemeente Leiderdorp als organisatie 
aan het aantal plaatsingen voor de doelgroep garantiebanen.

v De doelstelling om binnen het financiële meerjarenkader te blijven is gehaald, zoals aangegeven aan 
het begin van deze paragraaf, ondanks het feit dat in 2017 een beroep moest Worden gedaan op de 
Vangnetuitkering voor het BUlGebudget.

Welke ontwikkelingen en uitdagingen komen op de gemeente of?

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. Ondanks het voornemen 
van het kabinet om loondispensatie in te voeren, is het instrument loonkostensubsidie ongewijzigd 
gebleven. 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'. Eind 2019 komt het ministerie van 
SZW met een landelijke evaluatie van de Participatiewet.
De grootste uitdaging voor de gemeenten in de Leidse regio en dus ook voor Leiderdorp is het 
verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt.
De rapporten en cijfers, zowel landelijk als specifiek voor Holland Rijnland en Leiderdorp, laten zien 
dat de groep mensen die nu in de bijstand zit of niet aan het werk komt, een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt heeft. De uitdaging is dus te zorgen dat ook deze mensen kunnen meedoen in de 
samenleving.

Aanbevelingen 

Wat betekent dit voor de toekomstige beleidskaders op gebied van werk en participatie?

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' in de periode 20151018 naar een meer vraaggerichte aanpak voor 
2019 en daarna. Werkgevers hebben een belang, maar ook een verantwoordelijkheid.

0 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.

U De mismatch is niet vanzelf weg. Er is steeds vaker sprake van multiproblematiek of complexe 
problematiek van de mensen die nu niet meekomen. Dat vraagt om meer maatwerk en vakmanschap 
van de gemeente. Hoe activeer je mensen die van ver komen? Ook wordt een integrale aanpak steeds 
belangrijker voor het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van participatie: van 
welzijnswerk, jeugdzorg tot aan het stimuleren van een sociale economie. Daarbij is participatie geen 
vrijblijvendheid.

Voor de toekomstige beleidskaders betekent dit doorgaan op de ingeslagen koers, maar wel met het leggen 
van nieuwe accenten. ln de herijking van het huidige beleidsplan worden deze accenten uit de evaluatie in 
samenwerking met de gemeenten binnen de Leidse regio verder uitgewerkt.
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Begrippen- en bronnenlijst 

AOW Algemene Ouderdomswet 
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
CBS Centraal bureau voor de Statistiek 
DlVOSA Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein 
DZB/R&W Re-integratie Si Werkgeversdienstverlening, het re-integratiebedrijf van DZB Leiden 
EBZ Economic Board Zuid-Holland 
loaw inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
ioaz lnkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 

zelfstandigen 
Nugger Niet uitkeringsgerechtigde (werkzoekend)
PrO/VSO Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs 
Project JA Project jongeren en arbeidsmarkt 
Project JA+ Project taalonderwijs 27+ en migranten 
Project JAS Project aanpak statushouders en inburgering 
ROB Raad voor Openbaar Bestuur 
SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
SCP Sociaal Cultureel Planbureau 
TK Tweede Kamer 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
Wiw Wet inschakeling werkzoekenden 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsw Wet sociale werkvoorziening 
Wwb Wet werk en bijstand 
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Project JA (2015-2018): uitvoeringsplannen en rapportages 
Project JAS (2015-2018): uitvoeringsplannen en rapportages 
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