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Voorwoord 

Het jaar 2013 is een enerverend jaar geweest in de geschiedenis van het RPA.  

Binnen de regio werd het bestaan van een tweetal arbeidsmarktregio’s in één werkgebied verder 

uitgerold en tegelijk werden de contouren van de nieuwe Participatiewet steeds duidelijker. 

Het afgelopen jaar kan dan ook gekenmerkt worden als een overgangsjaar, waarin alle partijen 

zich optimaal ingezet hebben om de toekomst mede vorm te geven. 

 

Aan het begin van 2014 zijn de verwachtingen hoog gespannen.  

Vanuit de nieuwe wet zullen de regio’s en de gemeenten meer mogelijkheden krijgen op het ge-

bied van het arbeidsmarktbeleid. Samen met de sociale partners komen er meer instrumenten 

beschikbaar om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen. 

Tegelijk zullen de plannen en ideeën die zijn ontstaan binnen de nieuw gevormde arbeidsmarkt-

regio’s met extra energie omgezet worden in uitvoering, zowel lokaal, regionaal als boven regio-

naal. 

 

In 2013 heeft de regio een Regionaal Sociaal Antwoord geformuleerd richting het Rijk op het So-

ciaal Akkoord en de overige plannen van het kabinet. Het antwoord aan de staatssecretaris werd 

op een zeer succesvolle bijeenkomst gepresenteerd. De echte winst zit in nieuwe ideeën en sa-

menwerkingsverbanden die in het kader van het RSA zijn ontstaan. Samen met, en vaak op initia-

tief van, werkgevers uit de regio. Voor 2014 is het de kunst om deze energie en dit commitment 

vast te houden, uit te bouwen en van positieve invloed te laten zijn op het reguliere werk. 

 

Diezelfde werkgevers, maar ook de werknemersorganisaties, zullen hard nodig zijn in de arbeids-

marktregio’s om de zogenaamde Werkbedrijven tot stand te laten komen. De afgelopen maanden 

zijn de contouren steeds scherper geworden. Bovendien is duidelijk geworden dat de bestaande 

structuur in deze regio voor een voorsprong kan zorgen bij de totstandkoming van de Werkbedrij-

ven. 

 

Ook deze regio gaat mee met de huidige vooruitgang in communicatie mogelijkheden. Naast de 

al langer bestaande website van het RPA is er nu ook een (boven) regionale website voor de werk-

geversbenadering en een Sharepointsite om de (digitale) samenwerking tussen de deelnemende 

gemeenten te bevorderen. Ontwikkelingen die ook in 2014 verder uitgebouwd zullen worden. 

 

Ik ben in 2013 begonnen als directeur van het RPA. Een enerverend jaar zoals gezegd. Het heeft 

er in ieder geval voor gezorgd dat ik vol vertrouwen ben om in 2014, samen met de medewerkers 

van het stafbureau, de deelnemende gemeenten en het UWV, minstens net zo veel energie te 

genereren rond de boeiende thema’s van het arbeidsmarktbeleid. 

 

Remco Herfst 

Directeur RPA Haaglanden / Zuid-Holland Centraal 
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1. Ontwikkelingen 

1.1. Twee arbeidsmarktregio’s, één RPA 

Nadat in 2012 twee arbeidsmarktregio’s1 zijn ontstaan in het werkgebied van het RPA heeft deze 

situatie zich in 2013 verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk geresulteerd in een 

andere benadering van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten. Niet langer is het 

niveau van het RPA gebied het eerst aangewezen niveau om samen te werken. In eerste instantie 

is nu de eigen arbeidsmarktregio de plek waar de samenwerking tussen de gemeenten op het 

gebied van arbeidsmarktbeleid vorm krijgt. Alleen als er een duidelijke meerwaarde is voor de 

gemeenten of hun ‘klanten’ (werkgevers en uitkeringsgerechtigden) zal de samenwerking gezocht 

worden op het niveau van de elf deelnemende gemeenten. 

Het spreekt vanzelf dat het UWV zowel op het regionale als het boven regionale niveau een be-

langrijke gesprekspartner blijft. 

1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein   

Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in werking. Het akkoord heeft ingrijpende 

gevolgen voor het terrein van werk en inkomen van gemeenten.  Zowel Haaglanden als Zuid-Hol-

land Centraal hebben een programma opgesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Dit 

programma of werkplan wordt per arbeidsmarktregio verder ontwikkeld. De twee programma’s 

zijn bijgevoegd.  

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krij-

gen. Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsver-

mogen in de WWB, de WSW en de Wajong. Deze bredere doelgroep vraagt nieuwe dienstverle-

ningsconcepten en herijking van financiële middelen. De gemeenten bepalen straks op basis van 

maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Daarbij zal in sommige 

vallen ook sprake zijn van samenloop met voorzieningen vanuit andere pijlers van het sociaal do-

mein.  

In 2014 zullen de twee arbeidsmarktregio’s samen met werkgevers en werknemersorganisaties 

ook vorm moeten geven aan het Werkbedrijf. Vanuit de Werkkamer worden de contouren voor 

het Werkbedrijf stapsgewijs duidelijk.  

De Quotumwet, wordt zo spoedig mogelijk in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer.  

 

Wajong 

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam geen ar-

beidsvermogen hebben. Het UWV voert de beoordeling op arbeidsvermogen van het gehele zit-

tende bestand van de Wajong uit. In de loop van 2015 draagt het UWV de eerste groep Wajongers 

over. Medio 2018 gaat de laatste groep Wajongers over naar de gemeente.  

Binnen de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal vindt overleg plaats hoe die 

overdracht in zijn werk zal gaan. De eerste impactanalyse is in 2013 gemaakt op basis van een 

                                                           
1 Haaglanden:  
 Delft, Den Haag, Midden Delfland, Rijswijk en Westland 
 Zuid-Holland Centraal:  
 Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer 
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afgeleide van de landelijke cijfers. De verwachting is dat het UWV in het eerste kwartaal van 2014 

de werkelijke cijfers voor Haaglanden en Zuid-Holland Centraal kan aanleveren; de impactanalyse 

wordt dan aangepast. Gaat het om lobby richting het Rijk dan zoeken de twee arbeidsmarktregio’s 

elkaar op en wordt ook aangehaakt bij de samenwerking tussen de G4 en de G32. 

 

Werkkamer 

In elke arbeidsmarktregio moet een Werkbedrijf worden ingericht. Gemeenten hebben de lead 

bij de vormgeving van de Werkbedrijven. Het Werkbedrijf heeft de rol van aanjagen, elkaar aan-

spreken en monitoren van voortgang van de regionale samenwerkingsafspraken, bijvoorbeeld 

vastgelegd in een marktbewerkingsplan. Het wordt de taak van het Werkbedrijf is om zorg te dra-

gen dat de afspraken worden opgepakt en uitgevoerd. 

Een Werkbedrijf wordt – naar alle waarschijnlijkheid - minimaal een bestuurlijk regionaal samen-

werkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en vakbonden, eventueel uit te breiden met 

andere actoren zoals het UWV, SW bedrijven, private partijen en of onderwijsinstellingen. 

Onder regie van het Werkbedrijf moet in elke arbeidsmarktregio een basispakket aan functionali-

teiten voor werkgevers tot stand komen. Daarbij zal de landelijke Werkkamer komen met een 

minimaal basispakket.  

 

Afsluiten Wet sociale werkvoorziening  

Vanaf 2015 wordt de Wet op de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-

werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. In de twee 

arbeidsmarktregio’s is afgelopen jaar op bestuurlijk niveau gesproken met vier Sw directeuren. De 

verdere uitwerking en  gesprekken zullen plaatsvinden in de arbeidsmarktregio.   

Voor werkzoekenden met beperkt arbeidsvermogen zullen in de arbeidsmarktregio’s scenario’s 

voor nieuw beschut werk uitgewerkt worden, al dan niet in combinatie met dagbesteding.  

 

Loonkostensubsidie  

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst 

te nemen, hebben de gemeenten de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. 

Loonkostensubsidie wordt vanaf 2015 gebaseerd op regelgeving, waarbij het individuele arbeids-

vermogen en de loonwaarde de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen. De subsidie moet 

werkzoekenden voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ondersteuning bieden bij 

het vinden van werk. De loonkostensubsidie biedt mogelijkheid tot arbeidsinschakeling voor men-

sen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.  

De twee arbeidsmarktregio’s hebben afgesproken om gezamenlijk één loonwaardeinstrument te 

gaan gebruiken en om zo eenduidig op te treden naar werkgevers. In 2014 wordt dit instrument 

verder ontwikkeld. 

1.3. Arbeidsmarktinformatie 

Met ingang van 2014 produceert het stafbureau regulier een handzaam factsheet ‘Arbeidsmarkt 

en economie’ per regio. Op maximaal twee A4’s staan de belangrijkste facts en figures over de 

regionale economie en arbeidsmarkt. In februari 2014 worden gemeenten van beide regio’s uit-

genodigd voor een bijeenkomst met als doel het opleveren van een programma van eisen voor 
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een analysetool Jeugdwerkloosheid. Dit betreft een rapportage van relevante kengetallen over de 

ontwikkeling van Jeugdwerkloosheid in beide regio’s. Op basis van de uitkomsten van deze bijeen-

komst wordt besloten of een regulier model analysetool daadwerkelijk ontwikkeld wordt, inclusief 

een werkproces voor deze oplevering. Deze activiteit is onderdeel van het regionale Plan van Aan-

pak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 ‘Ruim baan voor de Jeugd’.  

 

De inzet van de Divosa Benchmark krijgt in 2014 meer vorm. De Benchmark geeft eenduidig inzicht 

op basis van indicatoren als het aantal klanten dat uitstroomt naar werk en de kosten per WWB-

klant. Bijna alle gemeenten doen nu mee aan de vernieuwde Benchmark van Divosa. Deelname is 

in 2014 kosteloos, daarnaast neemt Divosa in 2014 initiatief om per arbeidsmarktregio per regio 

bijeenkomsten te organiseren zodat gemeenten met elkaar de prestatieniveaus kunnen bespre-

ken en van elkaar leren.  

1.4. Werkgeversbenadering 

Sectorgroepen 

Het afgelopen jaar zijn vier sectorgroepen actief geweest voor de sectoren: Tuinbouw, Zorg en 

Welzijn, Handel en Horeca / Leisure. In 2014 wordt voor de bestaande sectorgroepen gekeken 

welke ondersteuning nodig is om te kunnen voortbouwen op de samenwerking van 2013. De ope-

ning van de nieuwe Primark vestiging in Den Haag biedt bijvoorbeeld weer een mooie kans voor 

samenwerking binnen de sectorgroep Handel. Uiteraard kunnen ook nieuwe sectorgroepen ont-

staan.   

 

Regionale website 

Sinds 1 januari 2014 is de regionale website voor werkgevers online (www.wsphaaglanden-zhc.nl). 

Hier is in de laatste maanden van 2013 door alle gemeenten, UWV en RPA stafbureau hard aan 

gewerkt. De achterliggende routing m.b.t. email en telefonie wordt in januari getest. Daarna 

wordt publiciteit gegeven aan de site. Een functioneel beheerder wordt aangetrokken om de web-

site up-to-date te houden.  

 

Sectorplannen / landelijke sectorgelden.  

Voor de arbeidsmarktregio’s is het belangrijk om tijdig aansluiting te vinden bij de sectorplannen, 

zeker waar het gaat om de thema’s (a) arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren en (c) ar-

beidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt. De ingediende plannen zullen be-

keken worden op kansen voor werkzoekenden, op basis daarvan zullen de werkgeversservicepun-

ten contacten leggen om een vertaalslag te maken van aanvraag naar concrete matching.  

 

Samenwerking Haaglanden en Zuid-Holland Centraal 

De werkgeversbenadering wordt in 2014 op het niveau van de arbeidsmarktregio versterkt. Daar 

waar samenwerking tussen de twee regio’s toegevoegde waarde heeft, zoeken de managers WSP 

elkaar op. In ieder geval bij de sectoraanpak, arrangementen met grote werkgevers, inzet instru-

menten en de regionale website zal afstemming plaatsvinden. Op RPA niveau komen de WSP ma-

nagers vier keer per jaar bijeen.   
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2. Heroriëntatie ondersteuningsaanbod stafbureau 

Door de vorming van twee arbeidsmarktregio’s in het gebied van het RPA en de daaropvolgende 

ontwikkelingen is het ook duidelijk dat het ondersteuningsaanbod van het stafbureau kritisch te-

gen het licht gehouden dient te worden.  

Basis daarbij zijn de werkplannen van de beide arbeidsmarktregio’s. Tijdens de Heidag van de af-

delingshoofden op 1 november 2013, zijn deze werkplannen aan elkaar gepresenteerd en zijn er 

afspraken gemaakt over hoe er in de toekomst samen gewerkt kan worden. Aan het stafbureau is 

vervolgens gevraagd om een aanbod te formuleren aan de beide arbeidsmarktregio’s, met oog 

voor de bovenregionale samenwerking in RPA verband. 

2.1. Adviseurs per Arbeidsmarktregio 

Uitgangspunt bij dit aanbod zijn de werkplannen zoals die door de twee verschillende arbeids-

marktregio’s zijn vastgesteld. Vanuit het stafbureau zullen de twee senior beleidsmedewerkers 

ieder aan een arbeidsmarktregio worden toegewezen als adviseur. Voor een nader te bepalen 

aantal uren zullen deze twee medewerkers worden vrij gemaakt om de arbeidsmarktregio’s te 

ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van het werkplan. Met de arbeidsmarktre-

gio’s zullen aparte afspraken gemaakt worden over de invulling van deze taak, waarbij Amr. Haag-

landen al uitgesproken heeft om te kiezen voor een vorm van programmamanagement. Om deze 

nieuwe rol voor het stafbureau goed te kunnen vorm geven, is daarvoor door de Amr. Haaglanden 

tijdelijke externe ondersteuning ingehuurd. 

 

Bij het formuleren van de rest van het aanbod zijn de werkzaamheden in drie onderdelen gesplitst, 

die duidelijk te onderscheiden zijn, maar in de praktijk natuurlijk alles met elkaar te maken heb-

ben. 
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2.2. Basis 

Onder de Basiswerkzaamheden wordt de ondersteuning van de structurele overleggen bedoeld. 

Het gaat hierbij om de overleggen op het niveau van de bestuurders en de hoofden. 

Voorheen was er ook sprake van een centraal overleg van de beleidsmedewerkers van de deelne-

mende gemeenten. Dit structurele overleg is geschrapt. In RPA verband zullen de beleidsmede-

werkers alleen nog bijeen komen op basis van gerichte vragen van het hoofdenoverleg.  

In de arbeidsmarktregio’s zullen de beleidsmedewerkers elkaar zeer regelmatig spreken, teneinde 

de verschillende werkplannen ten uitvoer te brengen. Vanuit het stafbureau zal de toegewezen 

adviseur dit overleg faciliteren. 

2.3. Bestuurlijk overleg 

Ten opzichte van het verleden vindt ook bij het bestuurlijk overleg een accentverschuiving plaats. 

De wethouders voor sociale zaken zullen in de toekomst maandelijks bij elkaar komen per arbeids-

marktregio. Vier van deze bijeenkomsten vinden in gezamenlijkheid plaats met de andere arbeids-

marktregio, waarvan twee keer “breed” met werkgevers, werknemers en onderwijs. 

De overige acht bijeenkomsten hebben niet allemaal hetzelfde karakter en samenstelling. Per ar-

beidsmarktregio zal nader bepaald moeten worden welke gesprekspartners (UWV, onderwijs 

enz.) voor welke bijeenkomsten worden uitgenodigd.  

In ieder geval zal ook de verdere ontwikkeling van het Werkbedrijf zoals dat aangekondigd is in 

het ontwerp van de nieuwe Participatiewet op dit niveau een plek moeten krijgen. 

Het stafbureau faciliteert de bestuurlijk overleggen (Hgl, ZHC en RPA) in de rol van ambtelijk se-

cretaris. De directeur van het RPA zal deze rol, ondersteund door een vaste medewerker, op zich 

nemen. Om die reden zullen zij beide bij elk bestuurlijk overleg aanwezig zijn. 

2.4. Hoofdenoverleg 

Ook het karakter en de frequentie van het hoofdenoverleg is vanaf 2014 anders dan in de voor-

gaande jaren. Het centrale overleg op RPA niveau vindt nog slechts vier maal per jaar plaats. De 

directeur van het RPA maakt deel uit van dit overleg. Dit overleg kent een viertal vaste agenda-

punten, namelijk: 

• Strategie ontwikkeling; 

• Afstemming regio overschrijdende thema’s; 

• Relatie met overige decentralisaties; 

• Agendabepaling bestuurlijk overleg. 

Om die reden zal de planning van deze bijeenkomsten dan ook afgestemd worden met het be-

stuurlijk overleg op RPA niveau. 

Naast het centrale hoofdenoverleg, vindt er ook maandelijks een overleg plaats van de hoofden 

per arbeidsmarktregio. Vanuit het stafbureau zal ook  voor alle hoofdenoverleggen één medewer-

ker aangesteld worden als ambtelijk secretaris. Gezien de opdrachtformulering van de arbeids-

marktregio-adviseurs, spreekt het voor zich dat zij aanwezig zullen zijn bij het hoofdenoverleg in 

“hun” arbeidsmarktregio.  
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2.5. Positie UWV 

Vertegenwoordigers van het UWV hebben tot op heden op alle niveaus geparticipeerd in de ver-

schillende overleggen. Het spreekt vanzelf dat het UWV zal worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan de centrale overleggen van bestuurders en van hoofden op RPA niveau. Of en hoe vaak het 

UWV ook gevraagd wordt om deel uit te maken van de overleggen op arbeidsmarktregio niveau, 

zal nader moeten worden bepaald. 

2.6. Projecten 

Ook in de toekomst zullen zich onderwerpen aandienen die niet te vangen zijn onder de vastge-

stelde werkplannen, of de basisdienstverlening vanuit het stafbureau. In het verleden zijn daar de 

pilot WW-WWB, het ABU-project, maar ook het Actieplan Jeugdwerkloosheid daar een voorbeeld 

van. 

Ook in de toekomst zal er ruimte zijn voor dit soort projecten. 

Teneinde naar alle partijen duidelijk te maken wat het doel, de inzet en de benodigde middelen 

zijn voor een dergelijk project, is een format ontwikkeld voor de opdrachtformulering. Dit format 

is toegevoegd als bijlage. In ieder geval zal er per project duidelijkheid moeten bestaan over: 

• Het niveau (RPA of AMR); 

• De einddatum; 

• Het te behalen resultaat of eindproduct; 

• De financiering; 

• De rol van het stafbureau. 

2.7. Taken 

Van oudsher is een aantal taken neergelegd bij het stafbureau die structureel van aard zijn. Bij 

deze taken functioneert het stafbureau als uitvoerder. Voorbeelden hiervan zijn het beheer van 

de instrumentengids, het verzamelen en duiden van kwantitatieve arbeidsmarkt- en management 

informatie, het beheer van de regionale werkgevers website, de inrichting en beheer van de 

Sharepointsite en zo meer. 

Ook deze taken zullen de komende tijd kritisch tegen het licht worden gehouden en zo mogelijk 

worden voorzien van een duidelijke opdracht analoog aan de projecten. 

2.8. Rollen 

De werkzaamheden van het stafbureau zijn niet altijd hetzelfde. Zoals hierboven al aan de orde 

kwam bij de beschrijving van het aanbod dat het stafbureau kan verzorgen, zullen de medewer-

kers van het RPA de ene keer een meer uitvoerende rol hebben, een volgende keer meer onder-

steunend en een andere keer juist meer coördinerend.  

De afgelopen tijd zijn op die manier een vijftal rollen gedefinieerd, waarbij het vanzelfsprekend is 

dat sommige rollen ook tegelijk en naast elkaar kunnen bestaan. Het vijftal bestaat uit:  

• logistiek facilitator; 

• ambtelijk secretaris; 

• projectleider; 

• procesbegeleider; 

• uitvoerder. 

In een bijlage zijn deze rollen nader toegelicht.  
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2.9. Financiering 

De begroting voor het stafbureau komt op een andere plek aan de orde in dit werkplan. Voor de 

financiering van de Basis en de Taken wordt voorgesteld om deze te financieren uit de gehele 

begroting. Dat betekent dat de bijdragen van de gemeenten hiervoor ingezet worden, zonder dat 

er een verdeling per arbeidsmarktregio wordt gemaakt. 

Voor de Projecten wordt voorgesteld om deze te financieren per arbeidsmarktregio. Dit kan bete-

kenen dat er gedurende het jaar geen budget meer is voor een arbeidsmarktregio om een project 

te kunnen starten. Er zal dan overleg moeten plaats vinden over aanvullende financiering of het 

laten vallen van werkzaamheden. 
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3. Organisatie en financiën  

Dit hoofdstuk gaat in op de organisatie van het RPA Haaglanden en sluit af met de meerjarenbe-

groting voor 2014-2018.  

3.1. Stichting 

Mede naar aanleiding van het convenant met de Provincie Zuid-Holland is ten behoeve van het 

beheer van de financiële stromen in 2004 een beheerstichting opgericht: de stichting RPA. Het 

bestuur hiervan bestaat uit: 

Voorzitter Simon van Driel 

Penningmeester Hans Wokke 

Secretaris Theo den Hertog 

In het najaar van 2013 is besloten om de statuten van de stichting te wijzigen. Deze wijziging zal 

begin 2014 de notaris passeren en behelst een drietal zaken: 

• In de naam van de stichting worden de twee arbeidsmarktregio’s genoemd; 

• De bestuursleden worden gekoppeld aan functies, te weten de onafhankelijk voorzitter van 

het platform en de twee leidinggevenden van de uitvoeringsorganisaties van de centrumge-

meenten; 

• Er is geregeld dat een eventueel batig saldo na liquidatie van de stichting terug vloeit naar de 

betrokken gemeenten. 

 

Het stichtingsbestuur vergadert tweemaal per jaar en bespreekt de financiële rapportages, accor-

deert de begroting en het financiële jaarverslag. Inhoudelijke thema’s worden in het stichtingsbe-

stuur niet besproken.  

3.2. Stafbureau 

De focus van het stafbureau ligt bij het ondersteunen en uitvoeren van de gezamenlijke agenda. 

Mogelijkheden voor ondersteuning van de twee arbeidsmarktregio’s zijn afhankelijk van de be-

schikbare capaciteit en de omvang van de gezamenlijke agenda. Het Hoofdenoverleg bepaalt in 

samenspraak met de directeur van het RPA de inzet van de beschikbare capaciteit. 

Desgewenst kan een van de arbeidsmarktregio’s extra middelen inzetten om aanvullende capaci-

teit bij het RPA in te kopen. Het Stafbureau faciliteert samenwerkingsprocessen, zorgt voor uit-

voering van het inhoudelijke werkprogramma en monitort voortgang en resultaten. Taken zijn: 

• Beheer en organisatie van de overlegstructuur van Platform, Hoofden en werkgroepen. Be-

leidsmatige voorbereiding, coördinatie en afstemming van en tussen de overleggen. Proces-

matige begeleiding van werkgroepen bij de uitwerking van thema’s;  

• Bewaken van de uitvoering en implementatie na de besluitvorming en hiertoe initiatieven ne-

men;  

• Monitoring van projecten en projectresultaten; 

• Het verzamelen, uitwisselen en publiceren van arbeidsmarktgegevens, aanvullend aan de acti-

viteiten van het UWV; 

• Communicatieactiviteiten, zoals het organiseren van themabijeenkomsten. 

• Onderhouden en versterken van een netwerk in de RPA Regio. 
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Op het Stafbureau werken een directeur, twee senior beleidsmedewerkers, twee beleidsmede-

werkers en twee ondersteunende medewerkers. Ze zijn in dienst van de gemeente Den Haag en 

gedetacheerd naar het stafbureau. Allen werken parttime. In 2014 beschikt het stafbureau over 

4,7 fte. 

3.3. Begroting 

Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is een meerjarenbegroting opgesteld. Uitgangspunt van deze 

begroting is dat tot en met het jaar 2018  de bijdrage van de gemeenten niet geïndexeerd wordt, 

maar dat deze gehandhaafd blijft op het niveau van 2013 en dat het begrotingstekort gedekt zal 

worden  uit de reserves.  

In de bijlagen zijn zowel de meerjarenbegroting als het overzicht van de bijdragen per gemeenten 

opgenomen. 

3.4. Communicatie 

Communicatie is voor een intermediaire en netwerkorganisatie als het RPA van groot belang. In 

meerdere overleggen is verzocht om informatie met elkaar te delen. Om deze reden is in 2013 

Sharepoint ontwikkeld. Deze website biedt alle aangesloten gemeenten de mogelijkheid om on-

line vergaderstukken in te zien en elkaar op de hoogte houden van elkaars bijeenkomsten en 

nieuwe ontwikkelingen. Alle gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, hebben hiervoor een ac-

count gekregen waarmee ze kunnen inloggen. In 2014 zal deze website verder worden ontwikkeld. 

Uitgangspunt is de communicatie het draagvlak voor en de werking van de regionale samenwer-

king versterkt. Communicatie is daarom een prominent onderdeel van de activiteiten van het RPA 

Stafbureau en wordt ook specifiek ingezet. De volgende communicatiemiddelen worden gebruikt: 

• https://rpahaaglanden.sharepoint.com/; 

• www.rpa-haaglanden.nl - o.a. relevante arbeidsmarktinformatie; 

• circa 10 keer per jaar uitgave van een digitale nieuwsbrief, waarbij ruim 450 netwerkpartners 

de nieuwsbrief online ontvangen; 

• regionale website werkgeversdienstverlening: www.wsphaaglanden-zhc.nl.  

http://www.rpa-haaglanden.nl/
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bijlage 1 – meerjarenbegroting 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Bijdrage Gemeenten € 368.000  € 368.000  € 368.000  € 368.000  € 368.000  

Onttrekking reserve € 20.025  € 28.729  € 37.615  € 46.688  € 55.951  

BTW verhaal € 70.000  € 70.000  € 70.000  € 70.000  € 70.000  

Bijdrage derden PM PM PM PM PM 

Rente € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

Totale Baten € 468.025  € 476.729  € 485.615  € 494.688  € 503.951  

            

Personele kosten € 392.700  € 400.554  € 408.565  € 416.736  € 425.071  

Huisvesting € 28.325  € 29.175  € 30.050  € 30.951  € 31.880  

Automatisering € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000  

Bureaukosten € 25.000  € 25.000  € 25.000  € 25.000  € 25.000  

Activiteiten Agenda PM PM PM PM PM 

Communicatie € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  € 3.000  

Overige kosten € 9.000  € 9.000  € 9.000  € 9.000  € 9.000  

Totale Lasten € 468.025  € 476.729  € 485.615  € 494.688  € 503.951  

Resultaat           
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bijlage 2 – bijdrage per gemeente 

Gemeente inwoners* bijdrage percentage 

Delft 98.675 € 32.477  8,8% 

Den Haag 502.055 € 165.241  44,9% 

Midden-Delfland 18.225 € 5.998  1,6% 

Westland 101.980 € 33.565  9,1% 

Rijswijk 46.990 € 15.466  4,2% 

Haaglanden 767.925 € 252.747  69% 

Lansingerland 55.265 € 18.189  4,9% 

Leidschendam-Voorburg 72.405 € 23.831  6,5% 

Pijnacker-Nootdorp 50.103 € 16.490  4,5% 

Wassenaar 25.762 € 8.479  2,3% 

Voorschoten 24.310 € 8.001  2,2% 

Zoetermeer 122.331 € 40.263  10,9% 

Zuid-Holland Centraal 350.176 € 115.253  31% 

  

RPA gebied  1.118.101 368.000 100% 

* aantallen 1 januari 2012, bron CBS 
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bijlage 3 – samenstelling Platform 

 
  

Naam Organisatie 

de heer S. J. van Driel ( Simon)  Onafhankelijk voorzitter 

Gemeenten  

de heer J. Bolte (Jos) Gemeente Rijswijk 

mevrouw M.A.A. de Goeij-van der Klugt (Marga) Gemeente Westland 

de heer S. Brandligt (Stefan) Gemeente Delft 

de heer T.J. Haan (Edo) Gemeente Zoetermeer 

de heer H.P.M. Kool (Henk) Gemeente Den Haag 

mevrouw F. (Fatma) Koşer Kaya Gemeente Wassenaar 

mevrouw C.J.M. van Nimwegen-van Wieringen (Tineke)  Gemeente Midden Delfland 

de heer G. Rensen (Gregor) Gemeente Leidschendam-Voorburg 

de heer H.P.G. van Alphen (Bert) Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

mevrouw I.C.J. Adema-Nieuwenhuizen (Inge)  Gemeente Voorschoten 

de heer R. Braak (Ruud) Gemeente Lansingerland 

UWV WERKbedrijf  

de heer Th.L.M.C. de Bakker (Theo) UWV WERKbedrijf (district) 

de heer H. Geleijnse (Hans) UWV WERKbedrijf (regio) 

Kamer van Koophandel  

de heer R.M. Groeneveld (René) Kamer van Koophandel Den Haag 

Werkgevers(organisaties)  

de heer J.M. Nijhout (Hans) VNO-NCW West 

de heer J. Licht (Jeppe) MKB 

mevrouw S. Wortelboer (Simone) MKB 

de heer J.L.A. van der Knaap (Jos) LTO Glaskracht West 

de heer S.F. Hielkema (Pim) Autoschade Herstel Den Haag 

de heer A.J. Toet (Ad) Koninklijk Nederlands Vervoer 

de heer E.H.J. de Glint (Evert)   ZorgZijn Werkt 

Werknemersorganisaties  

de heer M. Laboui (Mustapha) FNV Vakcentrale 

Onderwijs  

de heer H.C. de Bruijn (Harry) ROC Mondriaan 

de heer O. de Jong (Oege) ROC ID College 

de heer R. Brons (Rob)* Haagse Hogeschool   

*interim van 1/2 tot 1/3 de heer J. Lintse (Jan)  

de heer H.A.J. van Asseldonk (Hein) Lucas Onderwijs 
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bijlage 4 – Rollen stafbureau 

Door de twaalf jaar ervaring heeft het RPA stafbureau inmiddels veel te bieden aan de deelne-

mende gemeenten, maar ook aan het UWV en de overige partners in het Platform. Dit aanbod is 

onder te verdelen in een vijftal “rollen”. Door deze rollen te benoemen kunnen verwachtingen 

gemanaged worden en kunnen partijen elkaar aanspreken op de activiteiten die bij de bijbeho-

rende rol thuis horen. 

 

Logistiek Facilitator 

Deze rol is het minst “zwaar” van alle rollen. Populair gezegd zorgt het stafbureau in deze rol voor 

de zaal, de beamer en de koffie. Meestal is deze rol een onderdeel van een breder pakket aan 

taken die het stafbureau op zich neemt, maar het kan ook voorkomen dat er inderdaad niet meer 

verwacht wordt van het stafbureau dan deze rol. 

 

Ambtelijk Secretaris 

Van oudsher kent het stafbureau de rol als ambtelijk secretaris voor bijvoorbeeld het Platform 

(zowel de kerngroep als het brede platform). Maar ook naar het hoofdenoverleg heeft het stafbu-

reau deze rol sinds 2008 op zich genomen. De rol van ambtelijk secretaris is een rol die het staf-

bureau bij uitstek wil blijven vervullen binnen de basisvoorziening van het RPA.  

Als ambtelijk secretaris verzorgt de medewerker van het stafbureau meer dan alleen de agenda 

en het verslag: een ambtelijk secretaris is ook “van de inhoud”. Dat wil zeggen dat er een verant-

woordelijkheid ligt bij het stafbureau voor een, ook inhoudelijk, goed voorbereidde agenda. Daar-

bij wordt primair bij de deelnemers opgehaald wat er op de agenda van het betreffende overleg 

moet komen, maar is er ook ruimte voor initiatief van de zijde van de ambtelijk secretaris, juist 

vanuit die verantwoordelijkheid. 

Daarnaast dient de ambtelijk secretaris te functioneren als “organisator van de inhoud”.  

De ambtelijk secretaris zorgt dus voor 

• Agenda en afstemming met de voorzitter; 

• Inhoudelijke voorbereiding van de agenda, inclusief het ophalen of samenstellen van notities; 

• Verslaglegging; 

• Afhandeling van afspraken. 

 

Projectleider 

Als projectleider is de medewerker van het stafbureau verantwoordelijk voor een van te voren 

afgesproken resultaat. Op basis van een opdracht gaat de projectleider aan de slag met een pro-

jectgroep, bestaande uit individuele medewerkers van gemeenten en UWV. Een dergelijke op-

dracht kan afkomstig zijn van het Hoofdenoverleg of het bestuurlijk overleg. De projectleider 

stuurt op inhoud en proces, de leden van de projectgroep leveren inhoud en verwerken inhoud 

tot een resultaat op lokaal of regionaal niveau. De projectleider is inhoudelijk deskundig en in staat 

in deze toegevoegde waarde te leveren. Het stafbureau zorgt voor verantwoording over het gele-

verde werk aan de opdrachtgever. 
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Procesbegeleider 

De rol van procesbegeleider is er één die niet of nauwelijks een inhoudelijke component kent. Als 

het stafbureau ingehuurd wordt als procesbegeleider dan ligt de inhoudelijke verantwoordelijk-

heid bij de deelnemers aan het betreffende project. Vanuit het stafbureau zal dan ondersteund 

worden bij de totstandkoming van de project doelen, en het realiseren van deze doelen. De na-

druk ligt hierbij op de weg om tot deze doelen te bereiken.  

 

Uitvoerder 

Soms zal aan het stafbureau gevraagd worden om bepaalde taken uit te voeren die ondersteu-

nend zijn aan het dagelijkse werk van de deelnemende gemeenten en het UWV. Meestal zijn dit 

die zaken die benoemd zijn als “taken”. Gedacht kan worden aan het beheer van de regionale 

website werkgeversdienstverlening, maar ook aan het verzamelen en duiden van kwantitatieve 

arbeidsmarktinformatie en overige managementinformatie en het beheer van Sharepoint. 
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bijlage 5 – Format Opdrachtformulering 

PROJECTNAAM:  

OPDRACHTGEVER: Bestuurlijk Overleg / Hoofdenoverleg 

NIVEAU: RPA / AMR Haaglanden / AMR Zuid-Holland Centraal 

DEELNEMENDE GEMEENTEN / 

UWV: 
Delft / Den Haag / Lansingerland / Leidschendam-Voorburg / Midden Delfland / 

Pijnacker-Nootdorp / Rijswijk / Voorschoten / Wassenaar / Westland / Zoeter-

meer / UWV 

BESTUURLIJK TREKKER:  AMBTELIJK TREKKER:  

STARTDATUM:  EINDDATUM:  

 
OMSCHRIJVING:   

 

 

 

 

 

 

(De Projectomschrijving kan in een bijlage nader worden toegelicht) 

RESULTAAT / EINDPRODUCT:   

 

 

 

 

 

(Het Resultaat / Eindproduct kan in een bijlage nader worden toegelicht) 

(TUSSENTIJDSE)  
RAPPORTAGES: 

 

 
ROL RPA STAFBUREAU; Logistiek Facilitator / 

Ambtelijk Secretaris / 

Projectleider / Procesbe-

geleider / Uitvoerder 

TIJDSINVESTERING STAFBU-

REAU 
 

PERSONELE INZET DEELNE-

MENDE GEMEENTEN / UWV: 
 

FINANCIERING:  

VASTGESTELD DOOR:  DATUM:  
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bijlage 6 – Werkplan Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 

Inleiding  

In het najaar 2012 heeft de nieuwe arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (ZHC) vorm gekregen. 

Een jaar later heeft de regio een eigen gezicht, is er samenwerking op verschillende niveaus en 

zijn de eerste resultaten geboekt.  

Op basis van de ervaringen in dit eerste jaar en de landelijke ontwikkelingen is ambtelijk op hoofd-

lijnen een actieplan voor 2014 opgesteld. Het is nog een concept dat laat zien wat de gedachtenlijn 

is. Voor het volgende bestuurlijk overleg wordt het Actieplan verder uitgewerkt met daarbij ook 

een planning van capaciteit en middelen.  

Gemeenten krijgen te maken met drie decentralisaties. De arbeidsmarktregio focust zich op de 

decentralisatie rond de Participatiewet. Daar waar overlap is met de andere twee decentralisaties 

wordt gekeken of dit regionaal, lokaal of bovenregionaal opgepakt moet worden.  

Met de Participatiewet als uitgangspunt willen de 6 gemeenten in ZHC-verband op meer onder-

werpen samenwerken dan in 2013. Bij een aantal onderwerpen zal de eerste stap gezamenlijke 

visie-ontwikkeling zijn. Met als vervolgstap mogelijk een gezamenlijke uitwerking in een business-

plan en vervolgens implementatie.  

 

 
 

In de eerste ring zitten de onderwerpen die ZHC prioriteit wil geven en dus opgenomen zijn in het 

Actieplan. In de tweede ring staan de onderwerpen die in eerste instantie lokaal aandacht krijgen. 
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De hoofdpunten van het Actieplan 2013 zijn nog steeds actueel. Langs de hoofdlijnen die vorig 

jaar vastgesteld zijn, wordt verder gebouwd aan de samenwerking binnen ZHC.  

 ZHC toonaangevend maken  

 Toonaangevende arbeidsmarktinformatie  

 Uniforme werkgeversbenadering  

 Intergemeentelijke samenwerking versterken  

 De werkzoekende dienstverlening optimaliseren  

 

ZHC toonaangevend maken  

1. Eigen identiteit  

ZHC heeft een eigen identiteit. Landelijk wordt de arbeidsmarktregio volledig erkend. Bij nieuwe 

landelijk projecten en middelen profiteert ZHC als zelfstandige regio van de mogelijkheden.  

In 2013 zijn middelen beschikbaar gekomen voor Jeugdwerkloosheid en samenwerking met de 

Uitzendbureaus.  

Actie  

 De resultaten vanuit het ABU-project en te zijnertijd ook het project Jeugdwerkloosheid vanuit 

ZHC-verband zichtbaar maken.  

 In 2014 een beroep doen op ESF middelen, de functie van Centrumgemeente voor dit doel 

versterken.  

 Bijeenkomst(en) klantmanagers  

 

2.  Een stevig netwerkoverleg neerzetten met daarin wethouders, hoofden, ondernemers, onder-

wijs en beleidsmedewerkers. Slagkracht en slagvaardigheid staan centraal.  

De regio heeft een bestuurlijk en een ambtelijk netwerk opgebouwd. Ambtelijk is er een hoofden-

overleg, een beleidsoverleg en voor klantmanagers is een eerste gezamenlijke bijeenkomst geor-

ganiseerd. Het overleg met ondernemers en onderwijs vindt plaats langs reeds bestaande lijnen.  

Actie  

 Eén of twee keer per jaar een bijeenkomst voor klantmanagers  

 Het nieuwe concept ‘Werkbedrijf’ uitwerken: wat verstaan we er onder, welke partners moe-

ten erbij betrokken worden, kan het aansluiten bij bestaande structuren en onder welke con-

dities willen we dat specifiek voor deze regio oprichten.  
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3.  Ambities en resultaten over het ZHC arbeidsmarktbeleid en de ZHC arbeidsmarktcijfers publice-

ren. Hierin vertellen de mensen uit de Arbeidsmarktregio over hun rol en bijdrage.  

Actie  

 De benchmark van Divosa benutten om de resultaten van ZHC af te zetten tegen andere ar-

beidsmarktregio’s.  

 

4.  Jaarlijks een ZHC top te houden en de ZHC prestaties en ambities breed uitdragen. Dit op speci-

fiek te kiezen thema’s zoals bijvoorbeeld de brede werkgeversbenadering of MVO/SROI.  

Actie  

 In februari vindt een ZHC-top plaats. De gedachte is hier een stap te maken om de lokale plat-

forms met ondernemers en onderwijs op deze bijeenkomst met elkaar te verbinden.  

 

Toonaangevende arbeidsmarktinformatie  

5. De arbeidsmarktinformatie wordt uitgediept  

Het UWV maakt voor ZHC drie publicaties die te vinden zijn op werk.nl: De regio in beeld, basiscij-

fers jeugd en Basisset regionale arbeidsmarktinformatie.  

Actie  

 Het UWV geeft twee keer per jaar een presentatie van de arbeidsmarktontwikkelingen in de 

regio  

 

Uniforme werkgeversbenadering  

6.  De werkgeversbenadering harmoniseren, met name op het gebied van het middelgrote en 

kleine bedrijven met minder dan 250 medewerkers  

ZHC wil de werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio verder harmoniseren en komen tot een 

nieuw businessmodel met 1 werkgeversservicepunt met 2 lokaties. Bovenregionaal wordt samen-

gewerkt ten bate van grote werkgevers zoals de Primarkt en bij de vier sectoren die in verhouding 

veel kansen bieden voor beide regio’s (Horeca/leisure, Tuinbouw, Zorg en Handel).  

Actie  

 werkgeversdienstverlening in ZHC verder harmoniseren. De regio wil komen tot één werkge-

versservicepunt, vanuit één aansturing, met twee uitvoeringslokaties. Ook de werkgevers-

dienstverlening vanuit de SW moet hier op termijn op aansluiten.  

 Experimenteren met een regionale taakstelling, inclusief regionale budget ( met verdien-en 

afrekeningsmodel  

 Het werkgeversservicepunt maakt voor relevante sectoren een marktbewerkingsplan.  

 Professionaliseringsslag van de klantmanagers: vakmanschap in o.a. matching  

 De positie van Oostland in de sector Tuinbouw versterken en afspraken maken over de trek-

kersrol van Lansingerland in Oostland.  

 Afstemming over de inzet van instrumenten, eerst in ZHC verband, daarna in RPA-verband  

 SROI meer benutten voor stage- en arbeidsplekken binnen ZHC  

 Samenwerking met uitzendbureaus: implementatie leerpunten vanuit het ABU-project  
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7.  De sociaal-economische agenda’s verdiepen en verbreden. Dit zowel op lokale als bovenlokale 

schaal.  

ZHC wil meer verbinding brengen tussen de lokale sociaal-economische agenda’s, rekening hou-

dend met de lokale verschillen.  

Actie  

 Lokale platforms onderwijs-arbeidsmarkt periodiek regionaal verbinden. Het verbinden van 

de lokale platforms is een meerjarige ambitie, met als 1e stap in februari 2014 het organiseren 

van een gezamenlijke bijeenkomst, de ZHC-top in februari.  

 Ambtelijk verknopen van de verschillende netwerken en expertise delen.  

 

Intergemeentelijke samenwerking versterken  

8. De beleidsvoorbereiding en implementatie van de nieuwe wetgeving gezamenlijk aan pakken.  

Op dit punt wil ZHC de krachten meer gaan bundelen en meer onderwerpen gezamenlijk aanpak-

ken.  

Actie  

 Inventarisatie welke taken tussen de gemeenten verdeeld kunnen worden om de capaciteit 

zo efficiënt mogelijk in te zetten  

 WWB-maatregelen gezamenlijk voorbereiden, zoals  

 Huishouduitkeringstoets / kostendelersnorm  

 Tegenprestatie: nu bevoegdheid, wordt verplichting  

 Algehele arbeids- en reintegratieverplichting: Geen categoriale vrijstellingen van de arbeids-

verplichting meer, alleen individueel  

 Aanscherping naleving: handhaving strikter, uniformering duur en hoogte sanctie schending 

arbeids-verplichting  

 Generieke zoekperiode van 4 weken voor iedereen bij aanvraag WWB  

 Bijzondere bijstand: meer individueel ipv categoriaal  

 individuele inkomenstoeslag  

 Participatiewet gezamenlijk voorbereiden, zoals  

 Compensatie huishoudens met cumulatie maatregelen door bijzondere bijstand  

 Nieuw beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding: er vanuit gaande dat nieuwe arbeidsge-

handicapten die niet meer toegelaten worden tot WSW of Wajong en dus terecht komen bij 

de gemeente van inschrijving, willen de gemeenten onderzoeken of een gezamenlijke visie op 

beschut werken en dagbesteding haalbaar is  

 Mensen die al een WSW indicatie hebben blijven bij het SW-bedrijf waar zij nu zitten, of dit 

nu vanuit een gemeenschappelijke regeling is of vanuit een inkooprelatie.  

 Wajong: inzicht in de doelgroep verkrijgen, expertise-overdracht, visie ontwikkeling en scho-

ling van medewerkers  

 Wederkerigheid of tegenprestatie: visie ontwikkeling en implementatie  

 Samenwerking kwetsbare jeugd daar waar het een relatie met werk, inkomen en arbeids-

marktbeleid heeft. Alle andere taken voor de kwetsbare jeugd worden lokaal opgepakt  

 Communicatie naar cliënten  
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 Aanpak Jeugdwerkloosheid, inclusief jongeren met een beperking en jongeren met multipro-

blematiek; In goede banen leiden uitstroom naar vanuit VSO/Praktijkonderwijs naar de ar-

beidsmarkt.  

 Implementatie van instrumenten zoals loonwaardemeting en no-risk polis, in relatie tot het 

opzetten van het regionaal werkbedrijf.  

 

De werkzoekendendienstverlening optimaliseren  

9.  Afspraken met het UWV maken ten faveure van een complementaire dienstverlening. Dienst-

verlening van het UWV wordt op twee Werkpleinen aangeboden.  

Actie  

 Van afstemming met het UWV naar verdere operationalisatie van afspraken  

 Dienstverlening voor de brede doelgroep van de Participatiewet vormgeven: lokale dienstver-

leningsconcepten ontwikkelen, kennisdelen en op elkaar afstemmen waar het gezamenlijk 

beleid of uitvoering raakt. regionale afstemming.  

 

Professionalisering  

10. Gemeenten moeten meer activiteiten in eigen beheer uitvoeren. Dat vraagt professionalisering 

van de medewerkers.  

Actie  

 Gezamenlijk trainingen vakmanschap opzetten, bij voorkeur gecombineerd met de eerder ge-

noemde bijeenkomsten voor klantmanagers. Waar mogelijk gezamenlijke in- company trai-

ningen of gezamenlijke inkoop van trainingen.  

 

Tot slot  

De focus van dit actieplan is de arbeidsmarktregio ZHC.  

De afgelopen 11 jaar heeft de regio ook geïnvesteerd in en geprofiteerd van samenwerking met 

Arbeidsmarktregio Haaglanden. Daar waar reeds afspraken liggen en daar waar dat meerwaarde 

heeft, wil de regio onderwerpen in RPA verband blijven oppakken zoals:  

 Loonwaardemeting: selectie van het instrument, daarna implementatie in ZHC-verband en/of 

lokaal  

 Expertiseopbouw Wajong  

 Sectorgroepen, daar waar na een jaar uitvoering blijkt dat dit toegevoegde waarde heeft  

 Regionale website werkgeversdienstverlening en één telefoonnummer  

 Regionaal Sociaal Antwoord  

 Kennis delen rond actuele ontwikkelingen  

 Strategisch afstemmen, zoals landelijke beïnvloeding besluitvorming, plan van aanpak Jeugd-

werkloosheid, en benchmarkontwikkeling.  
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bijlage 7 – Programma Arbeidsmarktregio Haaglanden 

Aanleiding 

De vijf gemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden willen resultaten boeken met hun samen-

werking. De ontwikkelingen op het gebied van Participatiewet en SW vragen om een versnelling: 

van visie en beleid naar implementatie en uitvoering. Dat vraagt om een gerichte sturing op alle 

acties die worden uitgezet. Dit programma Participatiewet is de basis voor die aanpak.  

 

Opbouw programma 

Met dit programma wordt samenhang gebracht in alle doelen en inspanningen. Het programma 

is opgebouwd uit drie lagen:  

1. de hoofddoelstelling: effectieve  samenwerking bij de implementatie en uitvoering van de 

participatiewet in de arbeidsmarktregio Haaglanden; 

2. vier subdoelstellingen of programmalijnen:  efficiënte bedrijven, goede dienstverlening 

aan werkgevers, goede dienstverlening aan doelgroepen en verbinding met de andere decen-

tralisaties in het sociaal domein; 

3. activiteiten waarmee een resultaat bereikt wordt dat bijdraagt aan het realiseren van de 

doelen. Eén activiteit kan bijdragen aan meerdere subdoelen/programmalijnen. 

 

 

•   
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Werkwijze in het programma  

Om het beoogde doel van het programma te bereiken moeten er samengewerkt worden en acti-

viteiten op elkaar worden afgestemd. Meerdere activiteiten samen leiden tot het beoogde doel. 

De programmamanager stuurt en bewaakt de afstemming tussen de projecten (op tijd, inhoud, 

gedrag), zodat ze bijdragen aan het realiseren van het programmadoel.2 De programmamanager 

werkt in opdracht van het hoofdenoverleg van de arbeidsmarktregio Haaglanden.3   

Eens per kwartaal wordt de voortgang van het programma besproken met de Hoofden van de 

arbeidsmarktregio en de SW-directeuren. Het stafbureau RPA levert de programmamanager in de 

persoon van Catrien Smit. 4 De voor het programma beschikbare mensen en middelen  en het 

tijdpad worden nog vastgesteld op basis van de projectplannen per activiteit.  

 

Om het doel van dit programma te realiseren werken de vijf gemeenten in de arbeidsmarktregio 

Haaglanden samen in beleidsontwikkeling én in uitvoering. Ze hanteren daarbij een aantal uit-

gangspunten:  

 Samenwerken in beleidsontwikkeling en uitvoering hoeft niet te leiden tot uniform beleid of 

een uniforme aanpak. We hebben niet de ambitie om alle verschillen tussen de gemeenten in 

de arbeidsmarktregio te overbruggen. Ook als we geen uniform beleid voeren, werken we ef-

fectiever en efficiënter als we elkaars expertise benutten in de ontwikkeling van beleid. En ook 

als we de uitvoering verschillend georganiseerd hebben, kunnen we op onderdelen effectief 

samenwerken. 

 Per activiteit wordt vastgesteld wie en wat nodig zijn om het resultaat te bereiken: beleidsme-

dewerkers van gemeenten, lijnmanagers van werkgeversservicepunten, lijnmanagers van (SW-

)bedrijven, stafmedewerkers van (SW-)bedrijven, uitvoerende medewerkers, medewerkers 

van ondersteunende afdelingen, vertegenwoordigers van UWV, enz. Soms ligt de nadruk op 

beleid. Soms ligt de nadruk op uitvoering. Soms heb je allebei nodig. 

 Er is een beperking in mensen en middelen. Om toch alle beoogde resultaten te behalen zijn 

we flexibel in de samenstelling van werkgroepen binnen dit programma. Deelname in een 

werkgroep is gebaseerd op toegevoegde waarde voor het resultaat. Niet alle vijf gemeenten 

hoeven in alle werkgroepen vertegenwoordigd te zijn. We maken gebruik van elkaars expertise 

en durven dingen aan elkaar over te laten. Besluitvorming vindt plaats in de daarvoor be-

stemde gremia.   

 Implementatie kán onderdeel van het programma zijn. Het resultaat van een project kan een 

advies, een product of regionale implementatie zijn. Lokale implementatie valt buiten het pro-

gramma. 

 

                                                           
2 De primaire rol van de programmamanager is sturen op tijd, onderlinge afhankelijkheden van de verschil-
lende onderdelen van het programma en op de samenwerking tussen alle onderdelen. het is dus primair 
een procesrol. Voor inhoud kan beroep gedaan worden de beschikbare menskracht in de arbeidsmarktregio 
Haaglanden.  
3 De programmamanager werkt in opdracht van het hoofdenoverleg. Martin Andriessen is door de hoofden 
aangewezen als aanspreekpunt voor de programmamanager als er knelpunten optreden in de uitvoering 
van het programma. 
4 De programmamanager wordt ondersteund door Hiemstra & De Vries bij de uitvoering van haar taken. 
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Inhoud van het programma  

De bouwstenen van dit programma zijn de activiteiten waar we in de samenwerking prioriteit aan 

geven. De belangrijkste overwegingen bij de prioritering:  

 urgentie van het vraagstuk; 

 samenwerking in het verband van arbeidsmarktregio Haaglanden levert winst op.  

Ook buiten dit programma voeren de vijf gemeenten activiteiten uit om optimaal resultaat te ha-

len uit de Participatiewet. Deels doen we dat lokaal, deels doen we dat in samenwerking met de 

arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal. 

 

Per activiteit een trekker 

Hieronder volgt een eerste uitwerking van de programmalijnen. Per activiteit wordt een trekker 
benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk dat het beoogde resultaat van die activiteit op tijd opgeleverd 

wordt.  De trekker geeft aan welke mensen en middelen hij/zij nodig heeft om het beoogde resul-

taat te kunnen realiseren.  

Activiteiten zijn binnen één programmalijn opgenomen. In bovenstaande figuur is met pijlen aan-

gegeven hoe zij ook bijdragen aan de realisatie van de doelstelling in één van de andere program-

malijnen. 

 
Programmalijn 1: Efficiënte bedrijven  
(Haeghe Groep, Werkbedrijf Delft, Patijnenburg) 
1. Efficiëntere bedrijfsvoering door samenwerking 

Resultaat: afspraken tussen de bedrijven over samenwerking in de bedrijfsvoering en markt-

bewerking in de opdrachtenmarkt.  

Aanpak: de directeuren van de Haeghe Groep, Werkbedrijf Delft en Patijnenburg doen onder-

zoek naar de mogelijkheden om door samenwerking in de bedrijfsvoering en marktbewerking 

efficiënter te werken.  

Resultaat wordt benut voor presentatie aan kerngroep RPA in maart 2014. 

Aanpak: SW directeuren uitnodigen in hoofdenoverleg februari (1x per kwartaal) 

In januari voorgesprek met de drie directeuren.  

Planning: start nadat SW-directeuren commitment  naar het programma hebben uitgesproken. 

Voorstellen presenteren in kerngroep RPA maart 2014. 

Trekker: ntb 

 

Ook de volgende projecten kunnen bijdragen aan efficiëntere bedrijven: 
1. gezamenlijke marktbewerking met WSP’s; 

2. opties voor nieuw beschut werken; 

3. opties voor dienstverlening  aan doelgroepen P-wet . 
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Programmalijn 2: Dienstverlening aan werkgevers verbeteren 
1. Versterken van de regionale operatie van de werkgeversservicepunten in de arbeidsmarkt-

regio Haaglanden 

• Resultaat: hoger regionaal plaatsingsresultaat (concretiseren in gezamenlijke taakstelling 

en te realiseren door o.a. sectorarrangementen) door samenwerking in marktbewerking, 

uitvoeren van arrangementen  voor sectoren of grote werkgevers5 en door innovatie van 

dienstverlening. 

• Aanpak: beleggen bij operationeel managers van de Werkgeversservicepunten in de ar-

beidsmarktregio Haaglanden (incl. UWV).  

• Trekker: Thon Trugg (WGS Den Haag).  

• Gevraagde ondersteuning: agendering en verslaglegging 

• Op verzoek van operationeel managers incidenteel ondersteuning door beleidsmedewer-

kers.  

• De afspraken over samenwerking worden vertaald in een gezamenlijk werkplan voor (de 

regionale activiteiten van) de werkgeversservicepunten.  De zg. gelijktrekagenda is eind 

2013 door de managers WSP opgeleverd.  

• Planning: start oktober 2013. Opleveren resultaten: jan -  dec 2014. 

 
2. Instrumenten afstemmen binnen de arbeidsmarktregio Haaglanden 

Resultaat:  de instrumenten die de werkgeversservicepunten binnen de arbeidsmarktregio 

Haaglanden inzetten bij werkgevers zijn op elkaar afgestemd (en zoveel mogelijk uniform).  

Het gaat hierbij niet om het (nieuwe) pallet aan instrumenten van de Participatiewet, maar om 

de faciliteiten die de WGS in 2014 inzetten bij werkgevers.  

Aanpak: inventariseren van de gehanteerde instrumenten en voorstel doen voor geharmoni-

seerde inzet van deze instrumenten. Managers werkgeversservicepunten maken, ondersteund 

door beleidsmedewerkers, een voorstel (a) voor 2014 (b) voor 2015 na de invoering van de 

Participatiewet. 

Trekker:  Thon Trugg.  

Planning: start januari 2014. Afronden in eerste kwartaal. 

 
3. Afspraken over dienstverlening naar ondernemers met de SW- bedrijven 

Resultaat: operationele afspraken tussen de werkgeversservicepunten en de bedrijven over 

de afstemming van marktbewerking en dienstverlening naar ondernemers in de arbeids-

marktregio. 

Aanpak: beleggen bij managers werkgeversservicepunten en SW-bedrijven.6  

Planning:  zo gauw directeuren SW-bedrijven gecommitteerd zijn aan het programma.  

 

                                                           
5 Rekening houdend met de afspraken in RPA verband met ZHC over sectorbenadering en grote werkgevers. 
6 De aanduiding SW-bedrijven vervangen we in de rest van het stuk voor ‘bedrijven’, daar de activiteiten 
van Patijnenburg en het Werkbedrijf Delft zich niet beperken tot uitvoering van de SW. Voor de Haeghe 
Groep is nog niet bekend of en welke taken ze onder de Participatiewet gaan uitvoeren (naast het uitvoeren 
van de SW). 
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4. Invullen Quotumregeling 

• Resultaat: (a) advies over invulling van de Garantstelling extra banen uit het Sociaal Ak-

koord. (b) operationele invulling van deze extra banen in arbeidsmarktregio Haaglanden. 

• Aanpak: (a) kaders vanuit de Werkkamer en de wetgeving vertalen in een advies over de 

beoogde aantallen per jaar, de doelgroep op korte en langere termijn, de in te zetten in-

strumenten, de monitoring en methodes om extra banen in de regio te creëren. Het onder-

deel methodes om extra banen te creëren in samenwerking met de managers WSP opstel-

len.  

• (b) de ingezette RSA-beweging verder uitrollen waarbij de WSPs de werkgevers faciliteren 

bij het ontwikkelen van proeftuinen en het optreden als ambassadeur optreden in werkge-

versnetwerken. De quotum-afspraken voor 2014 e.v.  invullen.  

      Trekker: 14 januari benoemen in stuurgroep RSA (operatie) en ntb vanuit de Projectleiders 

P-wet 

• Planning: start in januari 2014. Opleveren resultaten: zomer 2014.  

 

Programmalijn 3: Passende dienstverlening aan doelgroepen P-wet 
1. Dienstverlening voor onderscheiden doelgroepen van de Participatiewet 

Resultaat: de vormen van dienstverlening die mogelijk zijn voor de verschillende doelgroe-

pen in de Participatiewet (incl. bijbehorend kosten- en opbrengstenmodel) zijn in beeld ge-

bracht. Op basis hiervan kunnen de gemeenten keuzes maken over hun dienstverlening aan 

de onderscheiden doelgroepen van de Participatiewet.   

Aanpak: aan een werkgroep wordt gevraagd om een analyse te maken van de kenmerken en 

omvang van de onderscheiden doelgroepen, verschillende vormen van dienstverlening per 

doelgroep te omschrijven en te schatten kosten en opbrengsten in beeld te brengen. De werk-

groep wordt samengesteld uit de projectleiders participatiewet  van gemeenten, aangevuld 

met stafmedewerkers van de bedrijven en UWV-medewerkers.  

Trekker: Robert Endhoven 

Planning:  start medio  januari  (kamerbehandeling Participatiewet). Afronding uiterlijk mei 

2014. 

 
2. Expertise huidige WAJONG doelgroep 

Resultaat: een advies over wat nodig is aan dienstverlening om deze doelgroep (nader te 

omschrijven) naar de arbeidsmarkt te begeleiden. 

Aanpak: expertise van de organisaties die nu met deze doelgroep werken (UWV, SW-bedrijven, 

scholen speciaal onderwijs) wordt opgehaald en vertaald naar een advies over mogelijke 

dienstverlening door gemeenten voor deze doelgroep. Daarin worden meegenomen: inhoud 

dienstverlening, professionalisering van de uitvoerders, netwerkontwikkeling, kosten en op-

brengsten. De opdracht wordt belegd bij een mix van beleidsmedewerkers en uitvoerders.  

Trekker: Marina van der Maazen   

Planning:  Voortbouwen op expertisegroep, al dan niet in dezelfde samenstelling. Advies aan-

leveren, afhankelijk van planning werkgroep onder 1.  
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NB. Het advies wordt gebruikt als input voor de opdracht onder 1. Dienstverlening voor onder-

scheiden doelgroepen van de P-wet. 

NB2. Naast advies over dienstverlening moet ook de stapsgewijze overdracht van WAJONGE-

REN van UWV aan gemeenten worden voorbereid. In het advies meenemen of dit primair een 

zaak is tussen individuele gemeenten en UWV. Of dat de Haaglanden-gemeenten samen willen 

optrekken?  

 
3. Opties voor beschut werk onder de Participatiewet 

Resultaat: een overzicht van maximaal vijf mogelijke scenario’s voor de invulling van de 

voorziening ‘beschut werken’ onder de nieuwe Participatiewet. Op basis hiervan kunnen de 

gemeenten keuzes maken over de invulling van de voorziening ‘beschut werken’ in het kader 

van de Participatiewet.   

Aanpak: op basis van een analyse van de huidige voorzieningen voor de doelgroep onderkant 

Participatiewet (beschut werken SW, dagbesteding, enz.) én de wettelijke bepalingen in de 

Participatiewet over de voorziening beschut werken worden scenario’s ontwikkeld voor ge-

meenten om beschut werken (nieuw, volgens Participatiewet) in te vullen. Daarin worden de 

effecten op de doelgroep en de kosten die er aan verbonden zijn betrokken. Opdracht beleg-

gen bij projectleiders participatiewet, aangevuld met stafmedewerkers van de SW-bedrijven.  

Trekker: Fred Wosgien 

Planning: starten januari 2014. Planning afstemmen met planning opdracht onder 1. 

 

NB1. De scenario’s worden gebruikt als input voor de opdracht onder 1. Dienstverlening voor 

onderscheiden doelgroepen van de P-wet. 

 

NB2.  Effectieve en efficiënte dienstverlening aan de doelgroepen van de Participatiewet dra-

gen óók bij aan betere dienstverlening aan werkgevers en kunnen bijdragen aan efficiëntere 

bedrijven.  

 

Programmalijn 4: Verbinding sociaal domein organiseren 
Het gaat hier om verbinding tussen het beleid en de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugd-

wet en de WMO (met daarbinnen de gedecentraliseerde delen van de AWBZ). Deze programma-

lijn wordt nader uitgewerkt. Het is ook nog open of en welke activiteiten worden uitgevoerd  in 

de arbeidsmarktregio Haaglanden en welke in het verband van de RPA-regio. Conclusie heidag:  

verbinding wordt lokaal opgepakt. Met één uitzondering: inkoop specialistische zorg voor de jeugd 

en ondersteuning van Wajongeren in het kader van de Participatiewet. Dit wordt op niveau van 

de H11 opgepakt.  Vooralsnog geen activiteiten in het kader van dit programma. 

Resultaat: ntb 

Aanpak: ntb 

Trekker: Katja van Laarhoven  

 

Programmalijn 5: Organisatie en Governance 
In elke arbeidsmarktregio moet een Werkbedrijf worden ingericht. Gemeenten hebben de lead 

bij de vormgeving van de Werkbedrijven. Een Werkbedrijf wordt – naar alle waarschijnlijkheid - 



28 Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden / Zuid-Holland Centraal 

minimaal een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers en 

vakbonden, eventueel uit te breiden met andere actoren zoals het UWV, SW bedrijven, private 

partijen en of onderwijsinstellingen.  

Resultaat: een advies over de organisatie en bestuurlijke inbedding van de arbeidsmarktregio. 

In dit advies een voorstel voor de invulling van het regionaal werkbedrijf dat voldoet aan de 

spelregels zoals voorgeschreven door de Participatiewet/Werkkamer én dat  aansluit bij het 

specifieke karakter van deze arbeidsmarktregio.  

 

Aanpak: wettelijke en gewenste kaders inventariseren; oriënterende gesprekken met betrokken 

partijen in gang zetten. Als de uitkomsten van de Werkkamer bekend zijn een voorstel maken voor 

invulling van het regionale werkbedrijf dat het beste past bij de ambities van de gemeenten in de 

arbeidsmarktregio Haaglanden, de partners en de wettelijke voorschriften.  

Trekkers: Remco Herfst en Evelyn Sjerps  

Planning: start in januari 2014. Advies afronden: binnen een maand na bekend worden uitkomst 

Werkkamer.  

 
Instrumenten ontwikkelen 
Een aantal activiteiten/projecten is ondersteunend aan de voorgaande projecten. Ze dragen bij 

aan meerdere programmalijnen. 
1. Loonwaardeinstrument  

Resultaat: één loonwaarde instrument geïmplementeerd in de arbeidsmarktregio’s Haaglan-

den en Zuid Holland Centraal. Omvat zowel de beleidsmatige voorbereiding als de implemen-

tatie en organisatie van randvoorwaarden (zoals ICT). 

Aanpak: (a) Pilot Patijnenburg LKS/Loonwaardebepaling vormgeven en ervaringen benutten 

voor uitgangspunten regionaal instrument; (b) Programma van eisen voor inkoop loonwaarde-

instrument opstellen en als gezamenlijke opdracht van de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en 

Zuid-Holland Centraal formuleren.  

Uitwerking en implementatie in de twee arbeidsmarktregio’s, tenzij gezamenlijke uitwerking 

meerwaarde oplevert.  

Trekker: Mariel Visee 

Planning: ntb 

 
2. ESF projecten aanvragen 

Resultaat: optimaal gebruik van ESF 

Aanpak: ESF-aanvraag door centrumgemeente na consultatie van de andere vier gemeenten 

in de arbeidsmarktregio.  

Opdracht aan: ESF coördinator centrumgemeente 

Trekker: Rob Bakker, gemeente Den Haag 

Planning: tweede kwartaal 2014  

 
3. ICT-afspraken implementeren 

Resultaat: Alle gemeenten gebruiken WBS en alle vacatures worden opgenomen in WBS. 

Gemaakte ICT-afspraken over klantvolgsysteem in vervolg op WBS uitvoeren.  



Werkplan 2014 29 

Aanpak: de managers van de werkgeversservicepunten zijn verantwoordelijk voor de imple-

mentatie van de afspraak om WBS te gebruiken (zie programmalijn 2) 

Op dit moment zijn er nog geen ICT-afspraken gemaakt over klantvolgsysteem in vervolg op 

WBS.  

Trekker: nog nvt 

Planning: managers werkgeversservicepunten zorgen dat WBS in eerste kwartaal 2014 overal 

gebruikt wordt. Voortgangsrapportages over resultaten WSP’s worden uit WBS gehaald.  

 
4. ICT advies voor Participatiewet 

Resultaat: advies over gezamenlijke ICT-vernieuwing voor de uitvoering van de Participatiewet 

Aanpak: inventariseren van noodzakelijke ICT-ondersteuning voor de uitvoering van de Parti-

cipatiewet. Gewenste verbinding met de uitvoering van de andere decentralisaties in het soci-

aal domein is daar onderdeel van.  

Opdracht aan: gemengde werkgroep van ICT-experts + beleidsmedewerkers + gebruikers (uit-

voering). 

Trekker: ntb 

Planning: tweede helft 2014. Als er besluiten genomen zijn over instrumenten, samenhang met 

de andere twee decentralisaties en het loonwaardesysteem. 

 
5. Regelgeving voorbereiden  

Resultaat: dienstverlening aan werkgevers en aan doelgroepen is vertaald in regelgeving. 

Aanpak: afspraken over instrumenten voor de dienstverlening aan werkgevers en aan doel-

groepen vertalen in lokale regelgeving. Voor zover het uniforme instrumenten/afspraken zijn: 

uniforme regelgeving. Bij lokale verschillen in instrumenten: expertise delen.  

Opdracht aan: beleidsmedewerkers 

Planning: volgend op (a) resultaten van de opdrachten over afstemming instrumenten werk-

geversservicepunten en (b) passende dienstverlening doelgroepen Participatiewet. 

 
6. WWB-maatregelen voorbereiden 

Resultaat: modelverordeningen op nader te bepalen onderdelen. 

Trekkers: Marja ven der Kaaij en Cathelijn Wellen 

 

 
Kritische mijlpalen en monitoring voortgang 
Een overzichtelijk format wordt ontwikkeld. 

 

Communicatie 
Nader in te vullen 
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Overlegstructuur 
1. Hoofdenoverleg arbeidsmarktregio Haaglanden: maandelijkse terugkoppeling voortgang van 

het Programma Participatiewet. Eens in de twee maanden schuiven de SW-directeuren en de 

UWV-regiomanager aan bij het overleg.  

2. Programmalijn 1: efficiënte bedrijven -> ntb 

3. Programmalijn 2: Dienstverlening aan werkgevers verbeteren -> maandelijks overleg operati-

oneel managers WSP plus manager UWV 

4. Programmalijn 3: Passende dienstverlening aan doelgroepen P-wet -> ntb 

5. Programmalijn 4: Verbinding sociaal domein organiseren -> aansluiten bij bestaand 3D-overleg  

6. Bestuurlijk overleg: ntb 

 

 

Samen met Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 
De arbeidsmarktregio Haaglanden heeft ervoor gekozen om de volgende activiteiten samen met 

de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal te doen:  
1. Loonwaarde-instrument  

2. Onderdelen van de werkgeversdienstverlening: sectorgroepen, grote werkgevers, regionale 

website en telefoonnummer, vervolgstappen RSA 

3. Strategisch afstemmen (op welke thema’s en hoe intensief: is open) 

4. 3D: afstemming inkoop zorg voor jeugd (met handicap) en dienstverlening WAJONGEREN 

 

 


