
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Arbeidsparticipatie personen met GGZ 
aandoening 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Project wordt uitgevoerd in gehele 
Arbeidsmarktregio Holland Rijnland 
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5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van het rapport 
arbeidsparticipatie GGZ en het aanvragen 
van een subsidie voor de 
arbeidsmarktregio door de 
centrumgemeente Leiden om op basis 
van de uitkomsten een project vorm te 
geven.  

2. Uit te spreken te bevorderen, dat de 
nieuwe werkwijze zoals opgenomen in het 
rapport gestimuleerd wordt.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Holland Rijnland heeft deelgenomen aan 
onderzoek arbeidsparticipatie GGZ doelgroep. 
Op basis uitkomsten is nu vervolg in de 
arbeidsmarktregio Holland Rijnland mogelijk en  
hiervoor wordt door centrumgemeente Leiden een 
subsidie aangevraagd. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen   NVT 

10. Bestaand Kader NVT 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is  
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Auteur:        Paul Duijvensz  
Organisatie:        Strategische Eenheid 
 
 
Onderwerp: 
Arbeidsparticipatie GGZ doelgroep 
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het rapport arbeidsparticipatie GGZ en het aanvragen van 
een subsidie voor de arbeidsmarktregio door de centrumgemeente Leiden om op 
basis van de uitkomsten een project vorm te geven.  

2. Uit te spreken te bevorderen, dat de nieuwe werkwijze zoals opgenomen in het  
rapport gestimuleerd wordt.  

 
Inleiding: 
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onderzoeksbureau ZINZIZ  in maart 2016 een 
onderzoek gestart binnen vier verschillende arbeids-marktregio’s. Dit onderzoek is gericht 
op samenwerkingsprocessen voor arbeidsparticipatie van mensen met een psychische 
aandoening. Het onderzoek is in maart 2017 afgerond. De regio Holland-Rijnland is één 
van de vier arbeidsmarkregio’s.  Hiervoor is in de regio een project gestart. Dit project is 
ook opgenomen in het Marktbewerkingsplan Holland Rijnland 2017.  
 
Beoogd effect: 
Verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een GGZ achtergrond 

 
Argumenten:  
2.1 Huidige situatie is in kaart gebracht  
Door deelname aan het onderzoek heeft er op basis van casuïstiekbesprekingen een 
verkenning plaatsgevonden van de huidige situatie gericht op de samenwerking. Aan 
deze besprekingen hebben al de drie subregio’s deelgenomen. Daarnaast is als doel 
gesteld een blauwdruk te ontwikkelen, zodat de verzamelde kennis en ervaringen 
gebruikt kunnen worden om het samenwerkingsproces te optimaliseren. 
De resultaten vanuit de regio Holland-Rijnland, de bijgevoegde notitie met daarin o.a. 
opgenomen een aanzet tot verbeterde samenwerking, kunnen op die manier als 
voorbeeld fungeren voor andere arbeidsmarktregio’s. 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 10 mei 2017 
Tijd: 09.15 – 12.00 
Locatie: Gemeente Oegstgeest  
Agendapunt: Arbeidsparticipatie GGZ 

doelgroep 
Kenmerk: 05 



 

2.2        Vervolg is mogelijk 
Het Ministerie van SZW maakt een vervolg mogelijk. Zij stelt hiervoor per 
arbeidsmarktregio een bedrag van maximaal €90.000 ter beschikking. Hiervoor kan de 
regio een subsidieaanvraag indienen. Een regionale werkgroep is deze aanvraag aan het 
voorbereiden. 
Het project heeft ook raakvlakken met het onlangs gestarte initiatief dagbesteding werk. 
 
2.3 Nieuwe werkwijze levert resultaat 

Het rapport formuleert twee belangrijke conclusies. Het is van belang om met één 
regievoerder te werken en het inzetten van een maatje werkt heel goed om de 
problematiek van de kandidaat aan te pakken. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1. Samenwerking met veel partijen is complex 

Arbeidsparticipatie GGZ doelgroep vraagt samenwerking tussen gemeenten, GGZ, UWV 
en cliëntenorganisaties. In de pilotfase zijn al contacten gelegd om de samenwerking 
tussen partijen vorm te geven.  
 
Financiën:  
Er zijn geen gevolgen voor de begroting van Holland Rijnland en de gemeentelijke 
begrotingen. De gemeente Leiden vraagt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio 
de subsidie aan en treedt op als budgetbeheerder. 
 
Communicatie: 
Dit verloopt via gemeente Leiden en vanuit het project zelf 
 
Evaluatie: 
Evaluatie maakt deel uit van project. 
 
Bijlage: 

1. Rapport arbeidsparticipatie GGZ doelgroep 

 


