MEMO

Aan: PHO Maatschappij
Van: Paul Duijvensz
Datum: 26 november 2018
Onderwerp: Intentieverklaring Perspectief op Werk

Kennisnemen van:
De staatssecretaris geeft een impuls om meer werkzoekenden naar werk te
begeleiden. Holland Rijnland kan voor de jaren 2019 en 2020 twee miljoen euro
krijgen. Holland Rijnland dient hiervoor een actieplan op te stellen, waarin concrete
maatregelen zijn uitgewerkt.
Inleiding:
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft 20 november 2018 een brief aan de Tweede
Kamer gestuurd, waarin zij haar plannen uitwerkt in het kader van het brede
offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.
Daarnaast heeft de staatssecretaris de intentieverklaring Perspectief op Werk
uitgebracht (bijlage 1). Hierin is een extra impuls verwoord om meer werkzoekenden
naar werk te begeleiden.

Regionaal actieplan:
De staatssecretaris heeft een akkoord bereikt met werkgevers. Werkgevers zijn
bereid om iedereen die werkfit is en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of
aangepaste plek aan te bieden.
De staatssecretaris roept de regio’s op de daadwerkelijke uitvoering ter hand te
nemen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren. Het initiatief ligt bij de
centrumgemeente en een vertegenwoordiger van werkgeverszijde.
Het Rijk ondersteunt de landelijke ondersteuningsstructuur voor Perspectief op werk
en stelt hiervoor voor de jaren 2019 en 2020 twee maal 35 miljoen euro ter
beschikking. Dit houdt voor Holland Rijnland in, dat voor deze jaren twee maal 1
miljoen euro beschikbaar is.
De precieze voorwaarden voor toekenning van deze middelen zijn nog niet bekend.
Het Ministerie van SZW heeft wel aangegeven dat het een actieplan concreet plan
moet zijn dat gezamenlijk met werkgevers wordt vorm gegeven en waarbij ook
private partijen als uitzendbureaus betrokken zijn. Het plan kan op maat van de regio

worden opgesteld. De elementen die al wel in de Intentieverklaring Perspectief op
Werk zijn genoemd, zijn de volgende:
 Formuleren van concrete doelen.
 Uitwerken van de inzet van middelen en instrumenten.
 Invulling van de publiek-private samenwerking.
 Uitwerking van verantwoordelijkheden en doorvertaling binnen de regio
De uitvoering van het marktbewerkingsplan 2018 Holland Rijnland biedt een goede
basis voor het opstellen van het regionaal actieplan in het kader van Perspectief op
Werk. UWV en de drie gemeentelijke werkgeversservicepunten hebben een
branchegerichte aanpak opgezet voor de sectoren zorg, transport/logistiek, horeca
en overheid/banenafspraak. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid in de toeleiding van
statushouders, onder andere in de installatietechniek
Planning:
Het actieplan dient medio februari ingediend te worden. Dit betekent, dat de planning
strak is. Op basis van de vastgestelde vergaderdata voor 2019 is de planning:
16 januari

Bespreken actieplan in Management Team
Werkgeversdienstverlening.

23 januari

Bespreken concept actieplan in Bestuurlijk Overleg Werk en
Onderwijs.

30 januari

Bespreken concept actieplan in pho Maatschappij.

1 februai-8 februari

Nadere uitwerking van het plan en definitieve afstemming
met vertegenwoordigers.

12 februari

Besluitvorming in college van BenW Leiden.

15 februari

Indienen actieplan bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

NB. Als gevolg van de strakke planning kunnen wij ons niet altijd aan de
afgesproken verzenddata houden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Als u input wil leveren voor het actieplan, is dat van harte welkom. U kunt hiervoor
contact opnemen met de heer P. Duijvensz (pduijvensz@hollandrijnland.nl)

Bijlage:
1. Intentieverklaring Perspectief op Werk

