
 

Oplegvel 

 

1. Onderwerp 

 

Kaderregeling jobcoaching 

2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Binnen Holland Rijnland is de afspraak te komen 
tot een eenduidige werkgeversbenadering voor 
wat het jobcoaching betreft. 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

Gebleken is dat voor een regionale 
jobcoachingregeling aanpassing en harmonisatie 
van de beleidsregels van de individuele 
gemeenten volstaat. 

7. Essentie van het voorstel 

(annotatie zoals op agenda 

staat) 

In het PHO Maatschappij van 30 januari 2019 is 
ingestemd met de uitgangspunten voor een 
regionale jobcoachregeling, kaderregeling 
jobcoaching. Tevens is afgesproken de nadere 
uitwerking voor te leggen aan het PHO 
Maatschappij van 10 april. De informatienota 
informeert u over de voortgang. 

8. Inspraak n.v.t. 

9. Financiële gevolgen Afhankelijk van individuele keuze van gemeenten 



 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
PHO 12 oktober 2016 en daaropvolgende 
collegebesluiten 
PHO 30 januari 2018 

11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 

 

 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Informatienota PHO (concept) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onderwerp: 

Kaderregeling jobcoaching 

 

 
Kennisnemen van: 

Voortgang van de nadere uitwerking kaderregeling jobcoaching 
 
Inleiding: 

In het PHO Maatschappij van 12 oktober 2016 hebben de gemeenten besloten de 
jobcoachregeling onder dezelfde voorwaarden in te zetten. In 2016 is tevens afgesproken 
dat de regeling na 1,5 jaar geëvalueerd wordt.  
 
Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat harmonisering van de gemeentelijke 
jobcoachregeling in arbeidsmarktregio Holland Rijnland, met ruimte voor maatwerk, 
gewenst is. Hiervan heeft u in het PHO Maatschappij van 30 januari 2019 (zie bijlage) 
kennis genomen. De opdracht is verleend tot het ambtelijk verder uitwerken van de 
kaderregeling jobcoaching. 
 
Een uitgewerkte versie van de kaderregeling jobcoaching zou worden voorgelegd aan het 
PHO Maatschappij van 10 april. 
 
Wij informeren u via deze weg over de voortgang. 
 
Kernboodschap 

In het PHO Maatschappij van 30 januari 2019 heeft u ingestemd met de volgende 
elementen voor de nader uit te werken kaderregeling jobcoaching: 
 

a. De opdrachtgeversfunctie blijft bij gemeenten. 
b. Aan te blijven sluiten bij het lichte regime van UWV en bijbehorende tarieven. 
c. Looptijd te bepalen op één jaar met uitloop naar twee jaar. 
d. Mogelijkheid te bieden tot maatwerk. 
e. Inzet van jobcoaching/interne begeleiding na eerste jaar door werkgever. 
f. Inzet mogelijkheid van advisering door UWV over invulling traject 

 
De inzet is gebaseerd op onderstaande drie-traps benadering. 

1. Het eerste jaar bestaat recht op inzet van jobcoaching (aansluiting licht regime 
UWV); 

Vergadering: PHO Maatschappij  
Datum: 10 april 2019  
Tijd: 09:30 - 12:30 uur  
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 05 
Kenmerk:  



 

2. Het tweede jaar is inzet van jobcoaching mogelijk, indien de begeleiding van de 
kandidaat hiertoe aanleiding geeft. In overleg tussen de gemeente 
(opdrachtgever), jobcoachorganisatie en de werkgever wordt hier invulling aan 
gegeven. De inzet in het tweede jaar is geen recht. Aan de mogelijkheid tot inzet 
in het tweede jaar kan de jobcoachorganisatie dan wel de werkgever geen 
rechten ontlenen. 

3. Bij de invulling van jobcoaching in het tweede jaar wordt uitdrukkelijk het doel van 
duurzame plaatsing meegenomen. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, kan gebruik worden gemaakt van de hardheidsclausule. 
 

De ambtelijke werkgroep jobcoaching is nagegaan hoe de drie-traps benadering in de 
gemeentelijke regelgeving kan worden opgenomen. Geconstateerd is dat hiervoor geen 
aanpassing van de huidige verordening noodzakelijk is. Uitwerking van de kaderregeling 
jobcoaching vindt plaats door aanpassing en verdere uitwerking van de beleidsregels. De 
huidige beleidsregels verschillen nu per gemeente binnen Holland Rijnland.  
 
De ambtelijke werkgroep jobcoaching is voornemens deze beleidsregels te harmoniseren 
in het AO participatie van 18 april 2019. De afgestemde beleidsregels worden vervolgens 
in de  afzonderlijke colleges ter besluitvorming aangeboden. Dit is afgestemd met 
portefeuillehouder Yvonne van Delft (gemeente Leiden). 
 
Samenvattend: 

• De kaderregeling jobcoaching, zoals behandeld in uw overleg van 30 januari 
2019, wordt verwerkt in de bestaande beleidsregels; 

• De werkgroep Jobcoaching werkt de afstemming van beleidsregels uit middels 
het Ambtelijk Overleg Participatie; 

• De beleidsregels, zoals uitgewerkt door de werkgroep en afgestemd in het AO 
Participatie, worden ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges.  

 
Financiën: 

De meeste gemeenten binnen Holland Rijnland zetten jobcoaching al langer dan 1 jaar in 
wanneer dit noodzakelijk is. De voorgestelde beleidsregels voorzien in de formalisering 
daarvan en stimuleren meer maatwerk in de uitvoeringsorganisatie. De gemeenten 
hebben dus niet direct met de inzet van meer middelen te maken, behalve als zij 
besluiten dat meer inzet van jobcoaching nodig is om resultaten te bereiken (maatwerk). 
In het laatste geval zal dit financiële consequenties met zich meebrengen 
(Participatiebudget). 
 
Communicatie: 

De communicatie wordt verzorgd door de gemeenten zelf. 
 
Bijlagen:  

05b PHO Adviesnota kaderstelling jobcoaching 30 januari 2019 


