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Onderwerp
Evaluatie'Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg'en Stuurgroep
Reg

ionaal Arbeidsmarktbeleid.

Voorstel

1.

2.

De evaluatierapporten 'Beleidsevaluatie Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg
2014-2017'en 'Evaluatie stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid regio MiddenLimburg' vast te stellen.
De Raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

Inleiding
De gemeenteraden van de zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben in september
2014 de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet Midden-Limburg' (hierna: de
Uitgangspuntennotitie) vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders van de Participatiewet
en van het Samenwerkingsverband Regionaal Arbeidsmarktbeleid beschreven en de
noodzakelijke keuzes uiteengezet teneinde de Participatiewet per l januari 2015 in te

kunnen voeren.
Voor u liggen twee evaluatierapporten: 'Beleidsevaluatie Regionaal Arbeidsmarktbeleid
Midden-Limburg 2074-20 17' (bijlage 1 ) en'Evaluatie stuu rg roep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid'(bíjlage 3). Tevens is een beknopt document (bijlage 2) bijgevoegd
waarin naast de samenvatting van de beleidsevaluatie conclusies en aanbevelingen zijn
opgenomen.
I uati e Reg i o n aa I Arbei dsm a rktbelei d M idden - Li m bu rg 20 7 4- 20 1 7
De basis voor de evaluatie van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid vormt de

Be I e i d seva

bovengenoemde Uitgangspuntennotitie. De evaluatie is uitgevoerd door de
beleidsambtenaren van de zeven Midden-Limburgse gemeenten onder leiding van Tom de
Haas Consultancy BV.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Raadsinformatíebrief

Weert,

S

B

31 januari

W
FVE

Ded

akkoord

bespreken

it:

Beslu¡t college

In te vullen door

!
!

20

tr

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

tr Anders, n¡.:
Besliss¡ng d.d.t ?O,

crL.

Nummer:

PS

¡

Niet akkoord
Gewijzigde versie

W

w

GG

MvdH

sYW

lu44

.{

ari 2018

het B&.W secretariaat:

Akkoord

Y

)

!
!

A-stuk
B-stuk

D C-stuk

t3

De secretaris,

Totaal aantal pagina's:
Pagina

3
1

I e i d reg i o M idd en - Li m bu rg
gemeenten
Midden-Limburg samen aan het
in
de
arbeidsmarktregio
werken
de
Sinds
arbeidsmarkt- en partic¡patiebeleid. De huidige samenstelling van de stuurgroep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid is ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen in 20L4. Met de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor de deur heeft de stuurgroep besloten om naast
een evaluatie van het gevoerde beleld ln de perlode2014-2017 ook een ev¿lu¿tie uit te
voeren waarbij wordt ingegaan op het functioneren van de stuurgroep zelf. Het doel van
de laatstgenoemde evaluatie was het vergaren van informatie via het houden van een
zelfevaluatie over de afgelopen bestuursperiode.
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De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van 6 thema's:

.
.
.
.
.
.

Opdracht en resultaten van de stuurgroep;
De effectiviteit van de stuurgroep;
De efficiëntie van de stuurgroep;
Mensen en team;

Deskundigheid enzorgvuldigheid;
Interactie tussen stuurgroep en deelnemende gemeenten.

Beoogd effect/doel
Met dit voorstel wordt inzicht verschaft in de (regionale) resultaten van de uitvoering van
het arbeidsmarkt- en participatiebeleid regio Midden-Limburg en het functioneren van de
stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid. Tevens is dit een overdrachtsdocument voor de
volgende bestuursperiode, waarin de uitgangspuntennotitie/het beleidsplan herijkt wordt'

Argumenten

1.1 Het regionaal arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2014-2017 is effectief geweest
De Uitgangspuntennotitie Participatiewet Midden-Limburg heeft een goed kader geboden
en op hoofdlijnen richting gegeven aan de implementatie van de Participatiewet en het
arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg.

De overall conclusie is dat het beleid in de periode20T4-2017 effectief is geweest. Daarbij
had het beleid de steun van een economie die met name in 2016 en 2017 fors is
aangetrokken. Met een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid en daling van de
jeugdwerkloosheid als gevolg.

1.2 De (regionale) resultaten kunnen als redelijk goed worden getypeerd
De regionale resultaten op de onderzochte kernthema's/uitgangspunten zijn redelijk goed
te noemen. Voor de samenvatting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief.
1.3 De evaluatie van de stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid verschaft inzicht in het
functioneren van de stuurgroep in de afgelopen vier jaar en geeft handvatten voor
vervolg
Algemene conclusie uit het evaluatieonderzoek is dat het werken met een stuurgroep voor
Regionaal Arbeidsmarktbeleid in de afgelopen vier jaar bijgedragen heeft aan kennisdeling
en heeft geleid tot verhoging van het kennisniveau over vraagstukken en oplossingen in
de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Daarnaast geeft de evaluatie handvatten voor de
(nieuwe) stuurgroep in de beleidsperiode 2Ot8-2027.

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Dit voorstel heeft geen financiële, personele en juridische gevolgen.
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Uitvoering/evaluatie
Op basis van de evaluatie zullen de uitgangspunten van 2Ol4 herijkt worden op de actuele
situatie. Daarbij worden zowel de veranderingen in de Participatiewet, de beschikbare
budgetten als ook de ontwikkeling van de regionale economie en arbeidsmark betrokken.
Tevens worden er regionale afspraken gemaakt over de normen en de in te zetten
meetinstrumenten om de realisatie van doelstellingen te kunnen meten. Het streven is de
geactualiseerde beleidsnota in de tweede helft van 2018 aan uw college en de raad voor te
leggen.
Com m unicatie/pa

rticipatie

Middels de bijgevoegde brief wordt de raad geïnformeerd. Tevens wordt het
evaluatierapport in de raadsinformatiebijeenkomst van 6 maart 2018 gepresenteerd

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck, waarnemend hoofd OCSW
Dennis Laponder, waarnemend coördinator beleid OCSW
Kees Joosten, hoofd afdeling WIZ

Patricia Vos, beleidsadviseur financiën
Extern:
Beleidsa m btena ren Partici patiewet
Tom de Haas Consultancy BV

M

idden-Li m bu rgse gemeenten

Bijlagen

1.
2.
3.

Beleidsevaluatie Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg 20t4-20t7
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen beleidsevaluatie
Evaluatie stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid regio Midden-Limburg
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GEMEENTE

vVEERT

Aan de leden van de raad

Weert, 20 februari 2018

Onderwerp :

Evaluatie regionaal arbeidsmarkt- en participatiebeleid en het
functioneren van de Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid MiddenLimburg

Geachte raadsleden,

In deze brief informeren we u over twee evaluatierapporten: 'Beleidsevaluatie Regionaal
Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg 2OL4-2O|7' en 'Evaluatie Stuurgroep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid regio Midden-Limburg'. De evaluaties zijn uitgevoerd door de zeven
Midden-Limburgse gemeenten, onder leiding van Tom de Haas Consultancy BV.
a rktbelei d M i dden - Li m b u rg 20 74- 2 0 1 7
De basis voor de evaluatie van het regionaal arbeidsmarkt- en participatiebeleid vormt de
'Uitgangspuntennotitie Pafticipatiewet Midden-Limburg'. In het evaluatieonderzoek is de
situatie vóór de invoering van de Participatiewet (2014) vergeleken met de situatie ná de

Be I ei dseva I u ati e Rea i o n aa I Arbe i d sm

invoering van de Participatiewet, namelijk in 2OL7.
Het evaluatierapport geeft een redelijk beeld van waar de Midden-Limburgse gemeenten
op dit moment staan met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet en de
Uitgangspuntennotitie Participatiewet Midden-Limburg. In het rapport staan 9
uitgangspunten uit de bovengenoemde Uitgangspuntennotitie centraal:
. Iedereen levert een bijdrage aan economische en maatschappelijke groei, naar
vermogen;
. De gemiddelde en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal, wordt in de
beleidsperiode (20L4-20 17) teruggebracht;
. Creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking;
. Preventie van instroom in de Participatiewet;
. laarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen;
. Transformatie van de Wsw;
. Vormgeven van het Werkbedrijf;
. Samenwerking gemeente en werkgever;
. Verwerven van additionele middelen.
Het evaluatierapport bevat verder 3 algemene onderwerpen die kaderstellend zijn voor de
evaluatie als geheel. Het gaat om de volgende onderwerpen:
. Veranderingen in de Participatiewet sinds 2015;
. Ontwikkeling van het BUIG- en Participatiebudget in de beleidsperiode 2OL4-20t7;
. Ontwikkeling van de regionale economie en arbeidsmarkt.

Samenvattend de belangrijkste conclusies:
. Het regionaal arbeidsmarkt- en participatiebeleid 2014-2017 is effectief geweest
De Uitgangspuntennotitie Participatiewet Midden-Limburg heeft een goed kader geboden
en op hoofdlijnen richting gegeven aan de implementatie van de Participatiewet en het
arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg. De overall conclusie is dat het beleid in
de pcriode 2O74-20t7 effectief is geweest. Daarbij had het beleid de steun van een
economie die met name in 2016 en 2OI7 fors is aangetrokken. Met een aanzienlijke groei
van de werkgelegenheid en daling van de jeugdwerkloosheid als gevolg.

.

De (regionale) resultaten kunnen als redelijk goed worden getypeerd
De regionale resultaten op de onderzochte kernthema's/uitgangspunten zijn redelijk goed

te noemen. Samenvattend de belangrijkste resultaten:
- De uitstroom uit de Participatiewet naar werk neemt jaarlijks toe.
- De jeugdwerkloosheid daalt spectaculair; van 11Yo in 2013 naar 3,25o/o in 2017. Het
aantal jongeren onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering blijft over de
beleidsperiode heen echter redelijk constant. Er is sprakc van ccn complexere
doelgroep (ex-Wajongers).
- In de beleidsperiode stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden bij de gemeenten. De
groeiende instroom van het aantal statushouders is een belangrijke verklaring voor
deze groei. In2OI7 daalt voor het eerst het aantal uitkeringsgerechtigden. De stand
is in 2017 echter hoger dan in 2014.
- De regio scoort goed m.b.t. het aantal gerealiseerde garantiebanen. Tot eind 2017
zijn er 412 banen meer gcrcaliseerd dan de indicatie die de Werkkamer afgaf voor
Midden-Limburg. Opvallend is dat juist de overheid, ook in Midden-Limburg, fors
achterblijft.
Op sommige onderdelen wijkt Weert af van de regio, zoals:
- De instroom in de bijstand is verhoudingsgewijs lager dan de andere gemeenten. Dit
heeft voor een deel te maken met het project Max WW en de preventieve aanpak van
Weert.
- Weert heeft meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen (zie het
aantal toegekende loonkostensubsidies, overzicht 24).
- Het aantal parttime werkers (gedeeltelijke uitstroom) in 20t7 is met 3I,7o/o (69
personen) gestegen ten opzichte van 2015 (46 personen). Gedeeltelijke uitstroom is
niet opgenomen in het evaluatierapport omdat sommige regiogemeenten deze

gegevens niet registreren en er niet op gestuurd wordt.
I uati e Stu u rg roep Rea ion aa I Arbe i d sma rktbe leid reg io M i d de n - Li m bu rg
Sinds 2011werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg samen aan
het arbeidsmarkt- en participatiebeleid. De huidige samenstelling van de Stuurgroep
Regionaal Arbeidsmarktbeleid is ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Met
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor de deur heeft de Stuurgroep besloten om
naast een evaluatie van het gevoerde beleid in de periode20L4-2OL7 ook een evaluatie
uit te voeren waarbij wordt ingegaan op het functioneren van de Stuurgroep zelf.
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De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van 6 thema's:

.
.
.
.
.
.

Opdracht en resultaten van de Stuurgroep;
De effectiviteit van de Stuurgroep;
De efficiëntie van de Stuurgroep;
Mensen en team;

Deskundigheid enzorgvuldigheid;
Interactie tussen Stuurgroep en deelnemende gemeenten

Algemene conclusie uit het evaluatieonderzoek is dat het werken met een Stuurgroep
voor Regionaal Arbeidsmarktbeleid in de afgelopen vier jaar bijgedragen heeft aan

kennisdeling en heeft geleid tot verhoging van het kennisniveau over vraagstukken en
oplossingen in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Daarnaast geeft de evaluatie
handvatten en aanbevelingen voor de (nieuwe) Stuurgroep in de nieuwe beleidsperiode

Vervolg
Op basis van de evaluatie zullen de uitgangspunten van 2014 herijkt worden op de
actuele situatie. Daarbij worden zowel de veranderingen in de Participatiewet, de
beschikbare budgetten als ook de ontwikkeling van de regionale economie en
arbeidsmark betrokken. Tevens worden er regionale afspraken gemaakt over de normen
en de in te zetten meetinstrumenten om de realisatie van doelstellingen te kunnen
meten. Het streven is de geactualiseerde beleidsnota in de tweede helft van 2018 aan uw
raad voor te leggen.
Bijgevoegd treft u de evaluatierapporten aan (bijlagen 1en 3). Daarnaast is een beknopt
document (bijlage 2) bijgevoegd waarin, naast de samenvatting van de beleidsevaluatie,
conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. Tevens zal het evaluatierapport in de
raadsinformatiebijeenkomst van 6 maart 2018 aan uw raad worden gepresenteerd.
We vertrouwen erop u hiermede voldoende

te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke

g roet,
burgemeester en wethouders,
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n
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algemeen directeur
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Beleidsevaluatie
Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg: 2014-2017

Beleidsgroep samenwerkende gemeenten Midden-Limburg:
Loubna Azhimi, gemeente Roerdalen
Lily-Anne Bruijnzeels, Mer-gemeenten
Geert Cuijpers, gemeente Leudal
Diana Delahaije, gemeente Echt-Susteren
Esther Giesberts, gemeente Roermond
Pauline Scheffers, gemeente Maasgouw
Rachel Smeelen, gemeente Nederweert
Ümügül Tasim, gemeente Weert
Danny Toma, gemeente Roermond
Bram Winantz, gemeente Roermond
In samenwerking met Tom de Haas consultancy BV
Midden-Limburg, 5 februari 2018
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding en doelstelling

1.2

Uitgangspunten voor de beleidsevaluatie






1.3









1.4

Regionaal arbeidsmarktbeleid
De Uitgangspuntennotitie 2014 als vertrekpunt
Focus op het WAT, de resultaten. Geen evaluatie van het HOE
De evaluatie gaat op het overall beeld in Midden-Limburg
Verantwoording en werkwijze
De evaluatie opdracht is neergelegd bij de beleidsgroep; samengesteld uit
beleidsambtenaren van de 7 gemeenten in Midden-Limburg
De vormgeving van de evaluatie, de begeleiding van het evaluatieproces en het
opstellen van het evaluatierapport is verzorgd door Tom de Haas van Tom de Haas
Consultancy BV
De Uitgangspuntennotitie als basis en vertrekpunt
 Welke uitgangspunten staan centraal in dit evaluatierapport?
 Van uitgangspunten naar doelstellingen
 Objectief in kaart brengen welke veranderingen zijn opgetreden op
uitgangspunten en bijbehorende doelstellingen
De stuurgroep heeft een opdracht op het terrein van beleidscoördinatie en op het
terrein van regie op de uitvoering van regionale projecten. Gemeenten bepalen zelf
hun eigen prioriteiten; hoe hiermee om te gaan bij een beleidsevaluatie?
Afstemming tijdens de uitvoering van de beleidsevaluatie
 Analyse Uitgangspuntennotitie
 Bepalen welke uitgangspunten centraal (moeten) staan bij de evaluatie; check bij
de secretaris van de stuurgroep
 Vertalen van uitgangspunten in meetbare indicatoren: wat is er feitelijk veranderd,
gerealiseerd?
 Informatie verzamelen over vastgestelde indicatoren
 Periodieke besprekingen met de gehele beleidsgroep
 Bespreken concept eindrapport met de hele beleidsgroep op 11-01-2018
 Bespreken concept eindrapport met de projectgroep op 18-01-2018
 Bespreken concept eindrapport met de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid
Midden-Limburg
 Vaststellen van het evaluatierapport door de stuurgroep
 Aanbieden van het evaluatierapport aan de colleges / raden van de deelnemende
gemeenten

Leeswijzer

In deze paragraaf treft de lezer een handleiding voor het lezen van het rapport.
Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgangspunten die centraal staan in dit evaluatierapport. Van
4

ieder van de onderzochte uitgangspunten wordt aangegeven welke indicatoren zijn
benoemd om de resultaten per uitgangspunt te kunnen meten.
In hoofdstuk 3 wordt een kader geschetst van algemene ontwikkelingen die van invloed
zijn op de beleidsprestatie van het arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg in de
periode 2014-2017. Drie onderwerpen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Het gaat om:
 De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen die sinds 01-01-2015 door het
rijk in deze wet zijn doorgevoerd;
 De ontwikkeling van het BUIG-budget en van het Participatiebudget van de gemeenten
in Midden-Limburg in de periode 2014-2017. Aangevuld met een prognose voor de
komende 2 jaar
 De ontwikkeling van de economie, en met name de werkgelegenheid, in de regio
Midden-Limburg in de periode 2014-2017. Met een prognose voor 2018.
In hoofdstuk 4 staan de uitgangspunten centraal die direct betrekking hebben op de
uitvoering van de Participatiewet. In dit hoofdstuk worden de cijfers gepresenteerd die
inzicht geven in de geboekte resultaten.
In hoofdstuk 5 staan de uitgangspunten centraal die een meer rand voorwaardelijk
karakter hebben. Zoals de transformatie van de Wsw of het oprichten van een regionaal
werkbedrijf. In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd die inzicht geven in
de geboekte resultaten.
Bij ieder van de hoofdstukken 3 tot en met 5 worden per hoofdstuk constateringen en
conclusies geformuleerd die betrekking hebben op de bevindingen uit het hoofdstuk zelf.
In hoofdstuk 6 wordt een samenvatting gepresenteerd van de bevindingen en conclusies
over het geheel. Aansluitend worden in hoofdstuk 6 ook aanbevelingen aan de
stuurgroep geformuleerd.
Het rapport bevat één bijlage. Deze biedt een overzicht van alle documenten die zijn
benut bij het uitvoeren van deze opdracht.
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2.

Uitgangspunten

2.1

De Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg

Deze notitie, met als ondertitel ‘Implementatiedocument samenwerkingsverband
Midden-Limburg’ is gedateerd op 25 juni 2014. Deze notitie vormt de basis en het kader
voor het uitvoeren van de beleidsevaluatie.
Genoemde notitie is een omvangrijk document, inclusief bijlagen 36 pagina’s. De eerste
stap bij het uitvoeren van het evaluatie onderzoek bestond uit het beantwoorden van
twee vragen:
 Welke uitgangspunten vormen de kern, welke uitgangspunten staan centraal bij deze
evaluatie?
 Welke uitgangpunten hebben betrekking op de vraag HOE iets aangepakt wordt? En
komen om die reden niet in aanmerking voor het huidige onderzoek dat zich richt op
het WAT, op de feitelijk behaalde resultaten.
De beleidsgroep en de externe adviseur hebben gezamenlijk een analyse gemaakt van de
Uitgangspuntennotitie aan de hand van de twee bovenstaande vragen. Het resultaat
daarvan is getoetst bij de secretaris van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid. Op
basis van de uitkomst van deze toetsing is besloten onderstaande uitgangspunten
centraal te stellen bij de beleidsevaluatie:
Overzicht 1: Centrale uitgangspunten
 Iedereen levert een bijdrage aan de economische en maatschappelijke groei, naar
vermogen
 De gemiddelde, en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal, wordt in de
beleidsperiode teruggebracht
 Vormgeven aan het regionaal werkbedrijf
 Creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
 Samenwerking gemeente en werkgever
 Preventie van instroom in de bijstandsuitkering
 Transformatie van de Wsw
 Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van middelen
 Verwerven van additionele middelen
Vervolgens is stil gestaan bij de vraag: Welke uitgangspunten hebben primair betrekking
op de uitvoering van de Participatiewet door de deelnemende gemeenten? En welke
uitgangspunten hebben meer een rand voorwaardelijk karakter? Het beantwoorden van
deze twee vragen resulteert in onderstaande twee overzichten.
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Overzicht 2: Uitgangspunten bij de uitvoering van de Participatiewet
1. Iedereen levert een bijdrage aan economische en maatschappelijke groei, naar
vermogen
2. De gemiddelde, en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal, wordt in de
beleidsperiode (2014-2017) teruggebracht
3. Creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
4. Preventie van instroom in de bijstand
5. Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen

Overzicht 3: Uitgangspunten met een rand voorwaardelijk karakter
1. Transformatie van de Wsw
2. Vormgeven van het werkbedrijf
3. Samenwerking gemeente en werkgever
4. Verwerven van additionele middelen
Op basis van deze indeling is het evaluatieonderzoek verder vormgegeven. De resultaten
bij de uitgangspunten in overzicht 2 hierboven worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. De
resultaten bij de uitgangspunten in overzicht 3 worden gepresenteerd in hoofdstuk 5.
Focus op het regionale beeld
In deze hele rapportage wordt uitsluitend gerapporteerd over het regionale beeld. Alle
cijfers die worden gepresenteerd hebben een regionaal karakter. De resultaten die
worden gerapporteerd zijn opgebouwd uit de optelsom van door de deelnemende
gemeenten aangeleverde cijfers.
Voor informatie per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de rapportages die de
afzonderlijke gemeenten produceren in het kader van interne en externe verantwoording.
2.2

Een methodisch vraagstuk: Van uitgangspunten naar doelstellingen

De uitvoerders van het evaluatieonderzoek hebben zichzelf de vraag gesteld: op welke
wijze kunnen we nu zichtbaar maken, meten, welke resultaten er geboekt zijn op de
bovenstaande uitgangspunten?
Om de beantwoording zo eenvoudig mogelijk te maken zijn drie criteria geformuleerd:
 Er zijn meetbare doelstelling geformuleerd
 Er zijn concrete meetpunten, indicatoren nodig om te kunnen zien of er een
verandering is opgetreden
 De stand van zaken op genoemde meetpunten bij de start in 2014 moeten
vergeleken kunnen worden met de stand van zaken op dezelfde meetpunten per
31-12-2017 om vast te kunnen stellen of er sprake is van een verandering in het
resultaat
Aan de hand van deze criteria hebben de onderzoekers opnieuw naar de
Uitgangspuntennotitie gekeken. Dat leverde de constatering op dat geen van de
uitgangspunten uit de notitie van 2014 is uitgewerkt tot op het niveau van een meetbare
7

doelstelling. Logisch gevolg is dat ook geen meetpunten zijn benoemd om te kunnen
bepalen of er verandering optreedt op de geformuleerde uitgangspunten.
De onderzoekers hebben vervolgens een praktische aanpak gekozen om zoveel mogelijk
invulling te geven aan de doelstelling van de beleidsevaluatie. De kern van deze
praktische aanpak is de volgende:
- Per uitgangspunt is benoemd welke concrete indicatoren van belang zijn om
verandering te kunnen meten.
- Vervolgens is besloten om cijfermatige informatie te verzamelen uit gemeentelijke
en andere bronnen over de periode 2014-2017.
Het resultaat van deze aanpak treft de lezer aan in de volgende hoofdstukken. Daar wordt
per onderzocht uitgangspunt aangegeven welke indicatoren zijn gehanteerd en welke
informatie daarbij is gevonden.
Aanbeveling 1
Bovenstaande constatering leidt ook tot de eerste aanbeveling bij deze beleidsevaluatie.
Deze aanbeveling luidt als volgt:
Werk voor de nieuwe beleidsperiode 2018-2021 voor de gehanteerde uitgangspunten
concrete doelstellingen uit. Neem de resultaten van 2017 daarbij als vertrekpunt om te
bepalen welke verandering wordt nagestreefd.
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3.

Algemene ontwikkelingen

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een kader geschetst van algemene ontwikkelingen die van invloed
zijn op de beleidsprestatie van het arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg in de
periode 2014-2017. Drie onderwerpen komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Heft gaat om:
 De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen die sinds 01-01-2015 door
het rijk in deze wet zijn doorgevoerd
 De ontwikkeling van het BUIG-budget en van het Participatiebudget van de
gemeenten in Midden-Limburg in de periode 2014-2017. Aangevuld met een
prognose voor de komende 2 jaar
 De ontwikkeling van de economie, en met name de werkgelegenheid, in de regio
Midden-Limburg in de periode 2014-2017. Met een prognose voor 2018.
Aan ieder onderwerp wordt een aparte paragraaf gewijd.
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3.2

Veranderingen in de Participatiewet

Deze paragraaf bevat een beschrijving van veranderingen in de wet en regelgeving van
de Participatiewet en aanvullende opdrachten van het Rijk aan gemeenten in de
beleidsperiode van 2015-2017.
Sinds de invoering van de Participatiewet per 01-01-2015 zijn verschillende aanvullende
maatregelen genomen met betrekking tot de vereenvoudiging van de Participatiewet en
de Wet banenafspraak. Hieronder een schematisch overzicht van de maatregelen.
Overzicht 4: Veranderingen in de Participatiewet
Maatregel

Omschrijving

Inwerkingtreding
en/of opmerkingen

Uniforme no-risk polis

Voor de mensen die onder de doelgroep

Vanaf 1 januari 2016

doelgroep banenafspraak

van de banenafspraak vallen en voor

beschikbaar. De No-riskpolis

mensen die beschut werken (o.g.v. art.

is met de wet van 17

10b Participatiewet) is vanaf 1 januari

november 2016 (Stb 444)

2016 een uniforme no-riskpolis van

structureel beschikbaar

toepassing. Het gaat om de no-riskpolis

gekomen.

uit de Ziektewet die wordt uitgevoerd
door UWV.
Uniforme premiekorting

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 t/m 1

(mobiliteitsbonus) voor de

t/m 1 januari 2021 een beroep doen op

januari 2021 beschikbaar.

doelgroep banenafspraak

een uniforme premiekorting
(mobiliteitsbonus) voor mensen die onder
de doelgroep van de banenafspraak
vallen. De hoogte van de premiekorting
bedraagt voor deze groep € 2.000 per
jaar, voor maximaal 3 jaar.

Opnemen van (ex-) leerlingen

(Ex-) leerlingen van het VSO kunnen,

Wijziging effectief vanaf 1

van het Voortgezet speciaal

indien zij dat willen, zonder beoordeling

mei 2016, met

onderwijs in het

door UWV worden opgenomen in het

terugwerkende kracht tot 1

doelgroepregister

doelgroepregister.

juli 2015

Opnemen van (ex-) leerlingen

(Ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs

Inwerkingtreding 1 januari

van het Praktijkonderwijs in

kunnen, indien zij dat willen, zonder

2017. UWV mocht op deze

het doelgroep register

beoordeling door UWV worden

maatregel anticiperen vanaf

banenafspraak, zonder

opgenomen in het doelgroepregister.

28 oktober 2016.

Wettelijke verplichting

Verplichting voor gemeenten om beschut

Inwerkingtreding 1 januari

beschutte

werkplekken aan te bieden, uitgaande

2017

werkplekken

van de behoefte aan beschut werk in een

banenafspraak, zonder
beoordeling door UWV

beoordeling door UWV

gemeente.
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Openstellen Praktijkroute als

Opnemen van mensen in het

Inwerkingtreding 1 januari

toegang tot het

doelgroepregister van wie op basis van

2017

doelgroepregister

een gevalideerde loonwaardemethode op

banenafspraak

de werkplek een loonwaarde beneden het
Wettelijk minimumloon (Wml) is
vastgesteld, zonder beoordeling door
UWV

Afschaffen

Alle banen van mensen die via een Wsw-

Inwerkingtreding 1 januari

herbezettingsvoorwaarde

detachering werken tellen mee voor de

2017

banenafspraak.
Wijzigen criterium begeleiding

Mensen die niet in staat zijn om zonder

Inwerkingtreding 1 januari

beoordeling doelgroep

begeleiding van een jobcoach het Wml te

2017. UWV mocht op deze

banenafspraak

verdienen behoren tot de doelgroep van

maatregel anticiperen vanaf

de banenafspraak. Hierdoor komt de

28 oktober 2016.

uniforme no-riskpolis van UWV ook
beschikbaar voor werkgevers die deze
mensen in dienst nemen.
Harmoniseren van de

Premiekorting (mobiliteitsbonus) voor alle

Inwerkingtreding 1 januari

premiekorting

mensen met scholingsbelemmeringen

2017

(mobiliteitsbonus) voor

wordt geharmoniseerd op € 2000 per

mensen met

jaar, voor maximaal 3 jaar.

scholingsbelemmeringen
Forfaitaire loonkostensubsidie

Gemeenten kunnen (maximaal) tijdens de

Inwerkingtreding 1 januari

eerste zes maanden van een

2017 en heeft

dienstbetrekking een forfaitaire

terugwerkende kracht tot 4

loonkostensubsidie van 50% van het Wml

juli 2016. Gemeenten

inzetten.

konden vanaf deze datum
anticiperen op deze
maatregel.

Vereenvoudiging berekening

Het begrip loonwaarde is aangepast

Inwerkingtreding 1 januari

loonkostensubsidie

waardoor het functieloon geen onderdeel

2017

meer is van de berekening van de hoogte
van de loonkostensubsidie. De
loonwaarde is sindsdien de evenredige
prestatie van het takenpakket (%)
vermenigvuldigd met het van toepassing
zijnde Wml (in euro’s). De
loonkostensubsidie is het verschil tussen
het van toepassing zijnde Wml en deze
loonwaarde, plus de vergoeding voor
werkgeverslasten.
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Loonkostensubsidie

Gemeenten kunnen loonkostensubsidie

Inwerkingtreding 1 februari

Participatiewet voor

inzetten voor schoolverlaters afkomstig

2017 en heeft een

schoolverlaters die al werken

uit het voortgezet speciaal onderwijs, het

terugwerkende kracht tot 4

praktijk onderwijs of de entreeopleiding

juli 2016. Gemeenten

MBO die binnen zes maanden na het

konden vanaf 4 juli 2016

verlaten van genoemd onderwijs zijn

anticiperen op deze

gaan werken bij een werkgever.

maatregel.

Flexibele termijnen voor de

De loonwaarde meting hoeft niet langer

Inwerkingtreding 1 februari

loonwaardebepaling

jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks

2017

Participatiewet

(bij beschut werk) te worden verricht. De
frequentie kan worden afgestemd op de
individuele omstandigheden van de
werknemer en het perspectief op
eventuele ontwikkelmogelijkheden.

Het doel van de bovengenoemde maatregelen is de praktische uitvoering van de
Participatiewet en de Wet banenafspraak te verbeteren, zodat het voor werkgevers en
gemeenten eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking in een
dienstbetrekking te plaatsen. Gemeenten konden vanaf juli 2016 al anticiperen op de
inzet van een deel van de maatregelen en daar is door de Midden-Limburgse gemeenten
gebruik van gemaakt.
Als gevolg van wetswijzigingen zijn in de beleidsperiode 2014-2017 de Reintegratieverordening, de Verordening loonkostensubsidie en de Nadere regel reintegratie aangepast en vastgesteld. De aangepaste verordeningen en de nadere regels
zijn regionaal opgesteld, zodat uniform beleid en regelgeving tot stand komen voor de
zeven samenwerkende gemeenten.
Met de wetswijzigingen zijn enkele zaken voor gemeenten, werkgevers en inwoners van
Midden-Limburg veranderd. De kern van de wijzigingen omvat het volgende:









Inwoners kunnen eenvoudiger opgenomen worden in het doelgroepregister;
bijvoorbeeld omdat zij uitgestroomd zijn uit Vso/Pro- onderwijs of Mboentreeopleiding of al werken met verminderde loonwaarde (Praktijkroute);
Voor jongeren afkomstig uit het Vso/Pro-onderwijs of de Mbo-entreeopleiding die al
- korter dan 6 maanden voor aanvang van de dienstbetrekking op school zaten - in
dienst zijn van een werkgever ook loonkostensubsidie worden toegekend;
Inwoners kunnen ook zelf een aanvraag indienen voor een indicatie beschut werk;
Aanbieden van beschut werk is verplicht voor gemeenten. De Midden-Limburgse
gemeenten hebben ervoor gekozen om het aantal plekken aan te bieden dat voor de
gemeenten verplicht is volgens de ministeriële regeling.
Met werkgevers kan worden afgesproken om pas na een half jaar de loonwaarde van
een werknemer met een verminderde loonwaarde te meten en daarvoor een
forfaitaire loonkostensubsidie van 50% te verstrekken. Het voordeel hiervan is dat
12



voor mensen die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren dus snel een
loonkostensubsidie kan worden verstrekt. Dit bevordert een snelle plaatsing op een
arbeidsplaats.
Werkgevers kunnen gebruik maken van een aantal fiscale voordelen en instrumenten
bij ziekte: harmonisatie mobiliteitsbonus, het Lage inkomensvoordeel (LIV) en de norisk polis.

Het aantrekkelijke aan deze maatregelen is dat het werkgevers in staat stelt om mensen
met een arbeidsbeperking aan te nemen en er ook garanties zijn dat kandidaten
daadwerkelijk tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Daarnaast krijgen mensen
die arbeidsvermogen hebben meer kans op werk. Het mes snijdt aan twee kanten.
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3.3

De budgetontwikkeling

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van het BUIG-budget en het
Participatiebudget in de periode 2014-2017. Ook wordt vooruit gekeken naar de
ontwikkeling van genoemde budgetten vanaf 2018. Daarmee is het financiële kader van
de afgelopen beleidsperiode in beeld. Tevens biedt de informatie uit deze paragraaf
handvatten voor de financiële prioriteiten in de komende beleidsperiode.
Overzicht 5: ontwikkeling Buig-budget 2014-2018
Gemeente

Weert
Nederweert
Leudal
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Roermond
Totaal BUIG

BUIG 2014

BUIG 2015

12.050.411
1.710.790
3.878.196
3.680.631
6.676.524
3.960.389
24.864.782
56.821.723

BUIG 2016

11.684.025
1.645.366
4.394.575
3.658.938
6.984.215
3.624.937
25.356.079
57.348.135

BUIG 2017

12.685.998
1.707.757
4.783.928
3.781.568
6.890.249
3.563.104
25.730.074
59.142.678

13.356.511
1.915.234
5.140.494
3.882.073
6.551.455
3.691.948
27.432.539
61.970.254

BUIG 2018

13.129.051
1.939.597
5.158.843
3.874.130
6.509.186
3.894.302
26.601.385
61.106.494
voorlopig

Vervolg overzicht 6: Ontwikkeling Participatiebudget 2014-2015
Uitkeringsjaar
Gemeente

2014
Re-integratie Wsw

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
totaal

801.652
368.776
397.833
171.965
430.406
3.225.317
1.555.982
6.951.931

2014

5.933.484
5.170.800
2.947.239
2.854.927
4.021.965
14.726.574
10.139.813
45.794.802

2014
2015
Totaal
Re-integratie Wsw
Participatie

6.735.136
5.539.576
3.345.072
3.026.892
4.452.371
17.951.891
11.695.795
52.746.733

716.943
289.264
353.059
120.708
389.759
2.957.107
1.378.759
6.205.599

2015

2015
Totaal
Participatie

5.670.296
4.904.778
2.903.272
2.874.037
3.693.961
14.238.959
10.179.157
44.464.461

6.387.239
5.194.042
3.256.331
2.994.745
4.083.721
17.196.067
11.557.916
50.670.061
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Overzicht 7: Participatiebudget 2016-2017 Midden-Limburg
Uitkeringsjaar
Gemeente

2016
Re-integratie Wsw

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
totaal

708.217
281.466
343.200
95.929
381.869
2.914.593
1.401.915
6.127.189

2016

2016
Totaal
Participatie

5.217.581
4.534.213
2.669.664
2.662.651
3.405.179
13.103.717
9.401.177
40.994.181

5.925.798
4.815.679
3.012.864
2.758.580
3.787.048
16.018.310
10.803.092
47.121.370

2017
Re-integratie Wsw

655.968
288.556
330.809
99.282
354.224
3.026.029
1.418.695
6.173.563

2017

2017
Totaal
Participatie

3.909.988
3.223.143
2.514.716
2.697.243
3.218.636
12.365.338
9.533.761
37.462.825

4.565.956
3.511.699
2.845.525
2.796.525
3.572.860
15.391.367
10.952.456
43.636.388

Overzicht 8: Participatiebudget 2018-2019 Midden-Limburg
Uitkeringsjaar
Gemeente

2018
Re-integratie Wsw

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
totaal

617.130
305.159
307.680
87.599
354.551
3.072.384
1.435.285
6.179.788

2018

2018
2019
Totaal
Re-integratie Wsw
Participatie

3.535.030
2.938.237
2.318.920
2.467.550
2.912.966
11.382.651
8.638.784
34.194.138

4.152.160
3.243.396
2.626.600
2.555.149
3.267.517
14.455.035
10.074.069
40.373.926

647.692
324.898
322.938
94.904
371.357
3.176.267
1.491.041
6.429.097

2019

2019
Totaal
Participatie

3.223.288
2.722.240
2.150.610
2.308.935
2.691.303
10.582.610
8.012.392
31.691.378

3.870.980
3.047.138
2.473.548
2.403.839
3.062.660
13.758.877
9.503.433
38.120.475

Overzicht 9: Participatiebudget 2020-2021
Uitkeringsjaar
Gemeente

2020
Re-integratie Wsw

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert
Roerdalen
Roermond
Weert
totaal

671.896
339.176
333.811
101.570
386.445
3.262.637
1.539.020
6.634.555

2020

2020
Totaal
Participatie

3.023.550
2.604.240
2.029.623
2.162.995
2.492.445
9.873.690
7.539.983
29.726.526

3.695.446
2.943.416
2.363.434
2.264.565
2.878.890
13.136.327
9.079.003
36.361.081

2021
Re-integratie Wsw

678.981
343.874
337.346
103.345
390.322
3.285.417
1.551.535
6.690.820

2021

2021
Totaal
Participatie

2.847.906
2.529.324
1.964.059
2.092.335
2.362.150
9.478.404
7.243.177
28.517.355

3.526.887
2.873.198
2.301.405
2.195.680
2.752.472
12.763.821
8.794.712
35.208.175
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3.3.1 Toelichting van de budgetten
BUIG
Het BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) budget betreft het
inkomensdeel van de Participatiewet. Het BUIG budget wordt ingezet voor uitkeringen en
loonkostensubsidie. Vanaf 2015 is een nieuw verdeelmodel stapsgewijs geïmplementeerd
en vanaf 2018 zal het nieuwe objectieve verdeelmodel volledig toegepast gaan worden
(m.u.v. gemeenten met minder dan 15.000 inwoners die o.b.v. historische basis budget
blijven krijgen voor BUIG). Het objectieve verdeelmodel hanteert een groot aantal
factoren en schat vervolgens de bijstandskans per type huishouden in. Op basis van het
door het Rijk gehanteerde verdeelmodel kan het jaarlijkse BUIG-budget grote verschillen
vertonen ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor worden gemeenten in Midden
Limburg in de afgelopen beleidsperiode geconfronteerd met zowel overschotten als
tekorten op dit budget.
Dit budget wordt afzonderlijk van de algemene uitkering van het gemeentefonds door
het rijk aan de gemeenten beschikbaar gesteld.
Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om uitgaven op gebied van uitkeringen te
beïnvloeden, aangezien bij wet wordt vastgesteld wanneer er recht op uitkering is en wat
de hoogte ervan moet zijn. Factoren waar een gemeente wel invloed op kan uitoefenen
zijn o.a. preventie van instroom en uitstroom door re-integratie en arbeidsbemiddeling.
Participatiebudget
Met de invoering van de Participatiewet zijn per 1 januari 2015 is het Participatiebudget
onderdeel geworden van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Het Participatiebudget
is opgebouwd uit drie onderdelen:
 de rijksbijdrage voor de sw-geïndiceerden. Dit is een budget waarmee de gemeenten
de mensen met een sw-indicatie kunnen laten werken;
 de re-integratiemiddelen om bijstandsgerechtigden te begeleiden naar werk;
 het budget voor de begeleiding van de nieuwe doelgroepen.
Doordat er sinds 1 januari 2015 geen mensen meer de Wsw-regeling of de
Wajongregeling instromen, ontvangt een gemeente middelen om deze mensen die nu
instromen in de Participatiewet, te begeleiden naar werk. Dit zijn de mensen die veelal
vallen onder de banenafspraak en nieuw Beschut werk.
Het is de bedoeling dat de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein in 2018
in de algemene uitkering van het gemeentefonds zullen worden opgenomen. Naast het
Participatiebudget zijn in de integratie-uitkering Sociaal domein de middelen voor de
Wmo en Jeugdzorg opgenomen. De middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein
zijn voor de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken.
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Wsw budget
Het macro budget Wsw daalt op grond van de uitstroom en de vermindering van de
subsidie per arbeidsjaar (SE) van € 24.700 (2017) naar ca. € 22.700 (2021). De verdeling
van het macro budget (2017) is gebaseerd op realisatie en berekende blijfkans van Wswers. Vanaf 2021 daalt het budget verder op basis van de uitstroom van de Wsw-ers, de
subsidie per arbeidsjaar blijft vanaf dan stabiel op € 22.700.
Vanaf 1 januari 2015 wordt uitgegaan van een daling van het aantal Wsw-ers via
natuurlijk verloop, zo’n 5% per jaar. De loonkosten Wsw dalen allereerst als gevolg van
minder fte’s. Een tweede effect is dat het gemiddeld loon per fte licht daalt via uitstroom
van duurdere oudere medewerkers. Het CAO loon stijgt met de indexering van het WML.
De kosten voor begeleiding en overhead zullen in de toekomst naar verwachting
afnemen als gevolg van een kleiner wordende doelgroep. In de praktijk is echter te zien
dat de daling van het Wsw budget niet gelijk oploopt met de daling van de kosten voor
de uitvoering Wsw. Hierdoor ontstaat in de uitvoering van de Participatiewet een tekort.
De vergoeding per Wsw medewerker in het Participatiebudget neemt af, er kan niet
gestuurd worden op het cao loon. Het operationele resultaat (zoals de toegevoegde
waarde verkregen uit werk en efficiency in de uitvoering) kan het tekort op de loonkosten
onvoldoende compenseren. De tekorten die hiermee ontstaan worden door de
gemeenten gecompenseerd met een gemeentelijke bijdrage aan het Sw-bedrijf. In de
paragraaf over de doelstelling ‘transformatie Wsw’ wordt later in dit rapport een en ander
per SW bedrijf behandeld.
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3.4

Ontwikkeling van de regionale economie en werkgelegenheid

Tijdens de beleidsperiode 2014-2017 is er sprake van een geleidelijke en steeds krachtiger
ontwikkeling van de economie. Zowel in Nederland als in omliggende landen. Deze
ontwikkeling is ook zichtbaar in en relevant voor de (arbeidsmarkt) regio MiddenLimburg. De economische ontwikkeling vertaalt zich ook in de groei van de
werkgelegenheid. Landelijk en regionaal. Onderstaand wordt in kort bestek in gegaan op
de groei van de werkgelegenheid in Midden-Limburg in de afgelopen jaren. Ook wordt
kort ingegaan op de prognose voor 2018. Deze informatie biedt een kader voor
waardering van de resultaten die in de regio Midden-Limburg zijn geboekt op
beleidskeuzes die zijn vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie van 2014.
3.4.1 Ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt Midden-Limburg 2014-2018
Het UWV brengt regelmatig publicaties uit over de ontwikkeling van de
arbeidsmarktregio’s. In deze paragraaf wordt algemene informatie gegeven over de
ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Midden-Limburg in de periode 2014-2017. Deze
informatie vormt de feitelijke achtergrond waarop de resultaten van de uitvoering van de
Participatiewet door de gemeenten in de regio Midden-Limburg geprojecteerd kunnen
worden.
Overzicht 10: Ontwikkeling van het aantal banen; vol- en deeltijd
Jaar
aantallen banen
toename per jaar t.o.v. vorig jaar
Eind 2014:
97.100
Eind 2016:
97.200
100 banen
Eind 2017:
99.300
2.100 banen
Eind 2018(*):` 100.700
1.400 banen
(*) prognose in 2017
Op basis van nieuwe inzichten van het Centraal Plan Bureau heeft het UWV tijdens een
persbijeenkomst in 2017 een bijstelling gepresenteerd voor de arbeidsmarktprognose
2017-2018.
De belangrijkste feiten uit die nieuwe prognose zijn de groei van de werkgelegenheid in
Limburg met 10.400 banen in de jaren 20-17-2018. Specifiek voor Midden-Limburg gaat
het om een banengroei van 3.900 banen in 2017-2018. Op basis van de bijgestelde
prognose wordt de groei van het aantal banen in Midden-Limburg voor 2018 geraamd
op 1.800. Dat zijn 400 banen meer in 2018 dan de prognose in overzicht 10 hierboven.
Parallel aan de banengroei voorspelt het UWV dat in 2017 het aantal WW-uitkeringen in
Midden-Limburg met 20% daalt en in 2018 met 14%.
Ontwikkeling vacaturemarkt in Midden-Limburg
In onderstaand overzicht van de ontwikkeling van het aantal vacatures is de toenemende
vraag naar personeel goed waarneembaar.
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Overzicht 11: Online UWV vacatures nieuw en openstaand

Bron: UWV maandstatistieken oktober 2017
In 2017 groeit het aantal nieuwe vacatures explosief. In de eerste helft van 2017 zijn 7.300
nieuwe vacatures gemeld. Een gemiddelde van 1.200 nieuwe vacatures per maand.
Ontwikkeling van het aantal uitkeringen
De WW
In 2015 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 6.630, in 2016 daalde dat naar 5.900. De
prognose voor 2017 is een verdere daling naar 4.720. Uit het maandelijkse overzicht van
WW-uitkeringen van het UWV van oktober 2017, zie hieronder, is de daling van het aantal
WW-uitkeringen goed zichtbaar.
Overzicht 12: Instroom, uitstroom en stand WW-uitkeringen in Midden-Limburg

19

De Participatiewet
Sinds 2014 stijgt het aantal inwoners in Midden-Limburg nog steeds. In 2014 waren er
volgens de Regio in beeld rapportage van het UWV in Midden-Limburg 3.900 uitkeringen.
In 2015 4790 en in 2016 4.980. De toename van het aantal bijstandsuitkeringen in het
begin van de beleidsperiode, 2014-2015, wordt veroorzaakt door die zaken: Het aantal
mensen die aan het einde van hun WW-uitkering een beroep doen op de bijstand is
aanzienlijk. Sinds 2015 doen jongeren, die voorheen in de Wajong kwamen, een beroep
op de Participatiewet. Volwassenen kunnen niet meer instromen in de Wsw. Daarnaast is
er in de beleidsperiode een groei van het aantal statushouders. Zij ontvangen veelal ook
een bijstandsuitkering. Over 2016 groeit het aantal bijstandsuitkeringen met 4% ten
opzichte van 2015.
Verschuivingen in de arbeidsmarkt
In 2015 krimpt de werkgelegenheid in de collectieve sector nog aanzienlijk. Dat geldt ook
voor administratief werk. Er is vooral groei van werkgelegenheid in sectoren als
detailhandel, logistiek en maakindustrie.
In 2017 zet de ontwikkeling in detailhandel, logistiek en maakindustrie door. Daarnaast
trekt de arbeidsmarkt ook in de collectieve sector aan.
In de afgelopen jaren werd de arbeidsmarkt in Midden-Limburg, ook voor kansrijke
beroepen, getypeerd als een ruime arbeidsmarkt. Eind 2017 verandert die typering.
Kijkend naar 2018 signaleert het UWV dat de arbeidsmarkt krap wordt. Er is meer vraag
dan aanbod. Dat is een forse omslag in een paar jaar tijd.
Perspectief voor lager opgeleiden
Volgens de statistiek is 22% van de beroepsbevolking lager opgeleid. Het gaat in totaal
om 27.000 inwoners zonder startkwalificatie. De ervaring leert dat 65% van de lager
opgeleiden die in de WW komt binnen 12 maanden weer betaald werk vindt. De groep
lager opgeleiden is naar verhouding meer vergrijsd dan de rest van de beroepsbevolking.
De route via uitzendwerk is de meest effectieve route voor deze doelgroep als het gaat
om het vinden van werk. Daarbij ervaren zij veel concurrentie van andere groepen op dit
deel van de arbeidsmarkt: studenten, arbeidsmigranten en hoger opgeleiden.

In onderstaand overzicht is de banengroei in Midden-Limburg afgezet tegen de landelijke
ontwikkeling.
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Overzicht 13: Banengroei per sector: landelijk versus Midden-Limburg.

3.4.2 Samenvatting
De werkgelegenheid ontwikkelt zich voorspoedig in de regio Midden-Limburg. Tijdens de
beleidsperiode verandert de aard van de arbeidsmarkt van een ruime arbeidsmarkt naar
een gespannen arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling vertaalt zich direct in een daling van het
aantal WW-uitkeringen. Het aantal bijstandsuitkeringen in de regio daalt echter niet.
Mede door de afsluiting van de Wajong en Wsw komt er een kwetsbare groep bij die is
aangewezen op een bijstandsuitkering.
Aanbeveling:
Bij het begin van de nieuwe beleidsperiode 2018-2021 wordt personeelsvoorziening voor
steeds meer werkgevers een kritische succesfactor voor hun bedrijf of instelling. Dat
vraagt om adequaat beleid in de regio. Het is van belang om te bepalen in welk orgaan,
op welke plek samen met werkgevers dit beleid wordt ontwikkeld.
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4.

Resultaten uitvoering van de Participatiewet

4.1

Uitgangspunten in dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk worden de beleidsresultaten gepresenteerd bij de onderstaande
uitgangspunten uit de notitie van juni 2014:
 Iedereen levert een bijdrage aan economische en maatschappelijke groei, naar
vermogen
 De gemiddelde, en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal, wordt in de
beleidsperiode (2014-2017) teruggebracht
 Creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
 Preventie van instroom in de Participatiewet
 Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen
Bij de uitwerking van ieder uitgangspunt wordt telkens dezelfde werkwijze gehanteerd.
Die is als volgt:
- Benoemen van het betreffende uitgangspunt
- Benoemen van indicatoren bij dit uitgangspunt
- Presenteren van beschikbare data / cijfers bij dit uitgangspunt over de periode
2014-2017
- Benoemen van indicatoren waar geen informatie over is
- Benoemen van de belangrijkste constateringen en conclusies
- Benoemen van aanbevelingen
4.2

Doelstelling 1: Iedereen draagt bij aan economische of maatschappelijke
ontwikkeling; naar vermogen

Bij de uitwerking van dit uitgangspunt hebben we de keuze gemaakt om deze uiteen te
leggen in bijdrage aan economische ontwikkeling en bijdrage aan maatschappelijke
ontwikkeling. Vervolgens is vastgesteld dat het vanuit de beleidsgroep niet mogelijk is
om binnen de beschikbare tijd onderzoek te doen naar de vraag of, en de mate waarin
inwoners bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Om die reden is besloten om ons
te beperken tot de bijdrage aan economische ontwikkeling.
Het uitgangspunt spreekt ook over ‘naar vermogen’. Dat veronderstelt dat hiervoor
metingen en indelingen beschikbaar zijn en dat die ook actief gebruikt worden. Tijdens
de uitvoering van het evaluatieonderzoek is vastgesteld dat er door de deelnemende
gemeenten niet op uniforme wijze wordt gemeten en geregistreerd op welk vermogen
individuele inwoners met een uitkering aangesproken, ingezet kunnen worden. Ook is er
regionaal geen gedeelde visie en aanpak op de wijze waarop interventies worden ingezet
op inwoners nadat hun arbeids- of participatievermogen is vastgesteld.
Om uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp is aanvullend, kwalitatief onderzoek
nodig. Dat past niet in de doelstelling, het budget en de planning van dit onderzoek. Om
die reden is besloten dit onderwerp niet verder uit te werken.
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Aanbevelingen
Stel als stuurgroep in de nieuwe beleidsperiode vast of het noodzakelijk is om te komen
tot een uniforme meting en registratie van het vermogen waarop inwoners met een
uitkering van de Participatiewet aangesproken en ingezet kunnen worden.
Wordt het als noodzakelijk beoordeeld? Ontwikkel dan gezamenlijk het meet- en
registratie instrument dat hiervoor nodig is. Leg de opdracht daartoe neer bij de
stuurgroep regionaal arbeidsmarkt beleid regio Midden-Limburg.
4.2.1 Indicatoren voor bijdragen aan de economische ontwikkeling
Bij het uitwerken van indicatoren voor de doelstelling hierboven is gefocust op de
inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. Op basis van deze keuzes zijn twee
indicatoren vastgesteld die informatie geven over de resultaten op deze doelstelling.
Deze indicatoren staan hieronder vermeld:
 Er is sprake van uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk1, per jaar
2014-2017
 Om hoeveel uitstroom gaat het?
In het overzicht hieronder wordt de jaarlijkse uitstroom uit de bijstand naar betaald werk
zichtbaar gemaakt.
Overzicht 14: Uitstroom van P-wet uitkering naar betaald werk (1)
2015

2016

2017

Echt-Susteren

91

66

44

Leudal

43

52

69

Maasgouw

43

46

48

Nederweert

16

23

27

Roerdalen

46

38

29

Roermond

173

219

233

Weert

97

131

104

Totaal

509

575

554

Toelichting: in het overzicht hierboven is alleen volledige uitstroom uit de uitkering opgenomen.
Er wordt in de regio ook gewerkt aan het realiseren van gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering.

Constatering
De gemeenten in Midden-Limburg hanteren onderling verschillende manieren om
gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering te registreren. Daardoor wordt de onderlinge
vergelijkbaarheid van resultaten bemoeilijkt.

1Incl.

zelfstandig ondernemer/bedrijf
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Aanbeveling
Kom tot gezamenlijke afspraken over de registratie van gedeeltelijke uitstroom uit de
uitkering. Als wordt besloten tot registratie ontwikkel dan een uniforme, regio brede
registratie systematiek. En implementeer deze bij alle gemeenten.
4.2.2 Bijdrage aan economische ontwikkeling van specifieke doelgroepen
Bij het uitwerken van doelstelling 1 is naast algemene informatie over uitstroom ook
aandacht besteed aan de resultaten van specifieke doelgroepen. Hieronder wordt eerst
aangegeven naar welke doelgroepen apart is gekeken. Daarna wordt benoemd welke
indicatoren relevant zijn. Aansluitend worden de resultaten bij deze indicatoren
gepresenteerd.
Specifieke doelgroepen:
- Werkloze jeugd
- Schoolverlaters VSO en Praktijkonderwijs
- Statushouders
- Niet uitkeringsgerechtigden (nuggers)
Indicatoren bij werkloze jeugd:
Er is in de regio een aanpak voor jeugdwerkloosheid. Uit dit project kan informatie
verkregen worden over indicatoren als:
 Aantal jongeren zonder werk per jaar periode 2014-2017
 Per jaar aantal jongeren dat uitstroomt naar betaald werk; absolute cijfers en als
percentage van de totale groep
 Veranderingen in dit percentage in de periode 2014-2017
 Aantal jongeren onder de 27 jaar met een P-wet uitkering
De belangrijkste informatie bij deze indicatoren is samengevat in onderstaande grafiek.
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Overzicht 15: Ontwikkeling jeugdwerkloosheid in de regio Midden-Limburg

% Jeugdwerkeloosheid 2013 - 2017
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
% Jeugdwerkeloosheid
4,00%
2,00%
0,00%
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017
jan juli jan juli jan juli jan juli jan juli okt

De belangrijkste conclusie bij voorgaande grafiek is dat in de periode 2013-2017 de
jeugdwerkloosheid met 7% is gedaald van 11% in 2013 naar 3,25% in 2017. Een afname
van 2/3 van de totale jeugdwerkloosheid. Een aansprekend resultaat.
Als oorzaken voor deze spectaculaire daling worden genoemd: het effect van plannen
gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in combinatie met de krachtige
economische ontwikkeling; zeker in de 2e helft van de beleidsperiode 2014-2017.
Plannen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013-2017
In de periode vanaf 2013 -2014 is het plan jeugdwerkloosheid 2013-2014 ‘Sleutel naar
werk’ uitgevoerd. Over de resultaten van dit plan is geen kwantitatieve evaluatie
uitgevoerd, alleen kwalitatief. Om die reden zijn er geen cijfers beschikbaar.
In de periode 2015 tot en met 2017 is het plan ‘Samen naar een werkende toekomst’
uitgevoerd. De resultaten van de plannen voor 2015-2016 en die voor 2016-2017 worden
hieronder gepresenteerd.
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Overzicht 16: Ambities en realisatie plan jeugdwerkloosheid 2015 -2017
Ambitie PvA Realisatie PvA Ambitie PvA Tussentijdse
2015/2016
2015-2016
2016/2017
realisatie
(niet/wel/ruim
PvA 2016-2017
behaald)
(1-7-2016 tot 1-12017)
Jongeren tot 27
100
Behaald
100
61
jaar die een
plaatsingen
plaatsingen
bijstandsuitkering op werk
op werk
ontvangen
Jongeren tot 27
700
Niet behaald
700
239
jaar die een WW- plaatsingen
plaatsingen
uitkering
op werk
op werk
ontvangen
Jongeren onder
175
Behaald
80
72
23 jaar zonder
plaatsingen
plaatsingen
startkwalificatie* op werk
op werk

Eindrealisatie
PvA 2016-2017
(1-7-2016 tot 17-2017)
180

478

Bron: verantwoording AMR ML aan min SZW
* voor 2015/16 zijn hier opgeteld: jongeren zonder startkwalificatie (100) en jongeren van
het PrO/VSO en Entree (75)
Ambities en realisatie plan jeugdwerkloosheid 2015 tot en met 2017
De plannen hierboven hebben een landelijk karakter. De doelstellingen zijn ook landelijk
bepaald. Over deze doelstellingen zijn tijdens de uitvoering vragen gesteld aan het
ministerie van SZW.
Het aantal jongeren met een participatiewet uitkering is benoemd als een indicator voor
naar vermogen bijdragen aan economische ontwikkeling. Hieronder een overzicht met
informatie over deze indicator.
Overzicht 17: Aantal jongeren <27 jaar met een PW uitkering
PW uitkeringen
< 27 jaar
MER
Leudal
Nederweert
Roermond
Weert
Totaal

1-1-2014
1-7-2014 1-5-2015 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017
Aantal
Aantal
Aantal Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
(*)
75 (*)
66
95
103
106
105
77
39
47
33
74
60
67
53
2

4

9

19

24

23

16

163
110
389

186
130
433

184
112
433

217
108
521

221
106
517

212
108
515

181
103
430

Bron: SoZa afzonderlijke gemeenten
(*) voor Roerdalen in die jaren niet bekend
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Wat opvalt, is dat het aantal jongeren met een Participatiewet uitkeringen in de periode
van 2014 tot en met 2017 redelijk constant blijft. De verwachting was dat deze groep
vanaf 2015 aanzienlijk zou stijgen. Mede door de instroom van jongeren die tot 1 januari
2015 toegang hadden tot de Wajong en na 1 januari 2015 tot de doelgroep van de
Participatiewet behoren. Deze verwachting is eerder onderbouwd in een rapport van
Berenschot.
In combinatie met de eerdere constatering dat de jeugdwerkloosheid in de periode van
2013 tot eind 2017 met 65% is gedaald is het ook mogelijk dat de jongeren die in 2017
nog in de uitkering zitten zwaardere problematiek hebben. Anders gezegd: het is
mogelijk dat de aantallen redelijk stabiel blijven maar dat de samenstelling van de groep
ingrijpend is gewijzigd.
In het kader van dit evaluatieonderzoek is er onvoldoende materiaal om hierover tot een
gefundeerde conclusie te komen.
Overzicht 18: Ingezette maatregelen voor jongeren:
2 x plan van aanpak jeugdwerkloosheid
- 2013-2014: Sleutel naar werk
- 2015-2017: Samen naar een werkende toekomst
-

Inzet startersbeurs en jobhunter;
focus op kwetsbare doelgroep met multi -problematiek

Netwerken passend onderwijs en RMC
Oprichten en benutten van actietafels kwetsbare jongeren
Vanaf 2015 convenant kwetsbare jongeren Midden-Limburg
Aanstellen projectleider voor het plan werken en leren in 2017
-

ESF Project Bruggen bouwen; VSO en Gilde Opleidingen
ESF projecten Pro en VSO
Regionaal Investeringsfonds MBO Gilde Talent in bedrijf

-

Vanaf 2016 project Jongeren buiten beeld met ministeries SZW en OC&W

-

Jongeren toeleiden naar leerwerkbanen
2016/2017 deelname aan de pilot scholingsvouchers STOOF

Aanbevelingen
Monitor de samenstelling van het bestand van jongeren onder de 27 jaar die een P-wet
uitkering ontvangen. Bij hoogconjunctuur zit hier mogelijk een groep met meervoudige
problematiek. Mogelijk bevat juist deze groep ook kandidaten voor de indicatie nieuw
beschut werk.
Registreer en monitor regionaal door uitstroom naar en arbeidsdeelname van
schoolverlaters van het VSO en Praktijkonderwijs.
Aanvullende bestuurlijke afspraken jongeren buiten beeld
Aantallen jongeren ‘buiten beeld’ regio Midden-Limburg 18-23 jaar
In beeld is gebracht hoe groot de groep jongeren is van 18 tot 23 jaar die als voortijdig
schoolverlater geregistreerd staat en geen inkomen heeft uit werk of uitkering.
Cijfers peildatum 1-10-2015 (analyse wordt op dit moment opnieuw uitgevoerd)
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Indicatoren bij schoolverlaters van het VSO en Praktijkonderwijs
 Aantal schoolverlaters VSO / PrO per jaar 2014-2017
 per jaar aantal VSO/ PrO leerlingen dat aan het werk gaat in absolute getallen en als
percentage van de totale groep
 veranderingen in dit percentage over periode 2014-2017
Resultaten bij de doelgroep Statushouders
Relevante informatie over de ontwikkelingen rond de doelgroep van statushouders heeft
betrekking op de volgende indicatoren:
 aantal statushouders per jaar 2014-2017; inclusief de prognose voor de taakstelling in
2018
 Per jaar aantal statushouders dat uitstroomt naar betaald werk; absolute cijfers en als
percentage van de totale groep
 Verandering in uitstroom percentage over de periode 2014-2017
Overzicht 19: Taakstelling statushouders ( per jaar 2014-2017.
Gemeente
2014
2015
2016
2017
Roermond
53
97
146
77
Weert
46
84
125
67
Nederweert
17
29
43
23
Leudal
34
62
93
49
Echt-Susteren
31
56
82
44
Maasgouw
23
41
61
32
Roerdalen
20
37
53
28
Totaal
224
406
603
320
Overzicht 20: Instroom volwassen statushouders bij gemeenten in Midden-Limburg
2014
2015 2016 2017 (peil
30-10)
Echt-Susteren
21
16
36
36
Leudal
24
46
54
48
Maasgouw
14
29
25
34
Nederweert
9
16
14
6
Roerdalen
4
24
12
7
Roermond
24
64
53
66
Weert
36
43
89
40
Totaal
132
238
283
237
Geprobeerd is om uit de beschikbare informatie een beeld te vormen over de taakstelling
van de Midden-Limburgse gemeenten als het gaat om statushouders, de feitelijke
instroom en de uitstroom naar werk / uit de uitkering.
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We stellen vast dat de cijfers over instroom: taakstelling versus realisatie niet goed
vergelijkbaar zijn. De taakstelling gaat over volwassenen en kinderen. Bij de feitelijke
instroom hebben we alleen informatie over het aantal volwassen statushouders.
Ook is vastgesteld dat niet iedere gemeente een registratie bijhoudt van het aantal
statushouders dat uitstroomt naar betaald werk dan wel om een andere reden geen
uitkering meer ontvangt.
Aanbeveling
Kies als samenwerkende gemeenten voor een uniforme registratie van statushouders die
geen uitkering van de Participatiewet meer ontvangen. Houdt bij wat de oorzaak is voor
het beëindigen van de uitkering.
De doelgroep NUGGERS
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat deze doelgroep in de periode 2014-2017 geen
prioriteit had bij de samenwerkende gemeenten. Er vindt geen uniforme registratie van
deze doelgroep plaats in de regio Midden-Limburg.
Aanbeveling
Beoordeling als stuurgroep of de doelgroep NUGGERS wel prioriteit moet krijgen in het
regionaal arbeidsmarktbeleid in Midden-Limburg. Alle ‘hands on deck’ zijn de komende
tijd nodig om bedrijven te helpen bij het vinden en vasthouden van voldoende en
geschikt personeel.
4.2.3 Ingezette maatregelen bij doelstelling 1; Het leveren van een bijdrage aan
economische ontwikkeling
Als onderdeel van het onderzoek is ook in kaart gebracht welke instrumenten gemeenten
in de regio midden-Limburg inzetten om doelstelling 1 te realiseren. Het resultaat is
samengevat in onderstaand overzicht:
Overzicht 21: Ingezette maatregelen bij doelstelling
Intensieve begeleiding naar (regulier) werk
Meer banen zoeken of creëren
Goede en intensieve samenwerking met werkgevers
Ondersteunen werkgevers (ontzorgen)
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kwetsbare jongeren
Inzet re-integratievoorzieningen (re-integratieverordening)
Aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
Integraal traject voor statushouders
Projecten bij werkgevers (VDL, Action)
Versterken WSP-werkgeversdienstverlening
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4.3

Doelstelling 2: De gemiddelde, en de totale uitkeringslast, lokaal en regionaal,
wordt in de beleidsperiode jaarlijks teruggebracht

Relevante indicatoren zijn:
 De ontwikkeling van de uitkeringslast per gemeente in de periode 2014-2017
 De ontwikkeling van het tekort op het BUIG-budget in de periode 2014-2017
 De ontwikkeling van het aantal uitkeringen
 De ontwikkeling van het aantal loonkostensubsidies
 De ontwikkeling van het budget dat wordt ingezet voor LKS
 De ontwikkeling van het aantal instromers in de bijstand
 De ontwikkeling van het aantal uitstromers uit de bijstand
De ontwikkeling van het BUIG-budget de afgelopen periode en in 2018 is al behandeld in
hoofdstuk 3, paragraaf 2.
Hieronder worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Per overzicht wordt een
specifiek onderwerp uitgewerkt. Zie telkens de toelichting.
Overzicht 22: Ontwikkeling van de bruto uitkeringslast (*) per gemeente; inclusief
het % van het tekort op het BUIG budget per gemeente

Echt-Susteren
Leudal
Maasgouw
Nederweert

2014

2015

2016

2017 (t/m
oktober)

€ 5.956.301
€ 4.257.621

€ 5.614.961
€ 5.083.962
Tekort 15,66%
€ 3.974.896
Tekort 8,64%
€ 1.898.045
Tekort 15,10%
€ 3.624.937
Overschot 5%
€ 24.435.476
€ 13.303.930
Tekort: 13,19%
€ 57.936.207

€ 5.926.159
€ 5.527.349
Tekort 9,66%
€ 4.042.764
Tekort 9,61%
€ 1.947.471
Tekort 16,17%
€ 3.563.104
Tekort 14,03%
€ 25.224.168
€ 13.843.159
Tekort: 9,94%
€ 60.074.174

€ 4.605.987
€ 4.660.000

€ 3.964.225
tekort 7,1%
€ 1.595.518

€ 1.613.387

€ 3.691.948
Tekort 10,64%
€ 21.269.406
Roermond
€ 13.709.427
Weert
Tekort: 4,53%
€ 53.510.155
Totalen
(**)
(*) de bruto uitkeringslast: optelsom van netto uitkering aan burgers en de afdrachten van
de sociale dienst aan het rijk
(**) over een periode van 10 maanden
De uitkeringslast van 2015 was 0,68% hoger dan die van 2014. De uitkeringslast van 2016
was 3,68% hoger dan die van 2015.
Roerdalen

€ 3.960.389
Overschot 9%
€ 24.512.052
€ 13.297.573
Tekort: 9,66%
€ 57.543.679

€ 4.373.000

Constateringen
Voor veel gemeenten neemt de bruto uitkeringslast ten opzichte van 2014 toe in de twee
jaar daarna. Voor 2017 zijn de cijfers bekend tot en met oktober. Rekenkundig komt de
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prognose voor totale uitkeringslast in 2017 uit op ruim € 64 miljoen. Ten opzichte van
2014 stijgt de uitkeringslast van 2017 met 11,58%.
Een andere indicator gaat over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen per gemeente
in de periode 2014-2017. In het volgende overzicht worden de resultaten bij deze
indicator gepresenteerd.
Overzicht 23: Het aantal uitkeringen per gemeente: 2014-2017 (*)
2014
2015
2016 2017(peil
30-10)
Echt-Susteren
482
476
467
479
Leudal
373
414
417
384
Maasgouw
294
305
314
319
Nederweert
134
147
152
150
Roerdalen
261
293
290
282
Roermond
1612
1743
1884 1781
Weert
970
1013
1035
993
Totaal
4126
4391
4559 4388
(*) alle gemeenten hanteren hier het aantal uitkeringen als teller. Niet het aantal
uitkeringsgerechtigden
Constateringen
Het aantal uitkeringen stijgt in de beleidsperiode door tot en met 2016. Eerder is
geconstateerd dat de instroom van statushouders in de uitkering, evenals de nasleep van
de economische crisis en de afsluiting van de Wsw en deels ook de Wajong, zorgt voor
een toename van het aantal uitkeringen en van de uitkeringslast. Net als bij de
uitkeringslast, zie vorig overzicht, daalt in de periode tot 1 november 2017 ook het aantal
uitkeringen in Midden-Limburg.
De ontwikkeling van het aantal loonkostensubsidies
Loonkostensubsidies worden ingezet voor inwoners die behoren tot de doelgroep van de
banenafspraak of inwoners met een indicatie voor beschut werk. Gemeenten worden
gecompenseerd voor de toenemende inzet van LKS in het BUIG- budget. Werken met LKS
vermindert uiteindelijk de uitgaven uit het BUIG budget.
Overzicht 24: Het cumulatieve aantal toegekende loonkostensubsidies vanaf 2015
2014
2015
2016
2017 (peildatum
30-10-17)
Echt-Susteren
N.v.t.
0
9
18
Leudal
N.v.t.
0
8
19
Maasgouw
N.v.t.
0
3
11
Nederweert
N.v.t.
1
7
7
Roerdalen
N.v.t.
0
9
20
31

Roermond
Weert
Totaal

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

4
3
8

26
28
90

62
54
191

Constateringen
Het aantal LKS-en ontwikkelt zich de laatste twee jaar snel. Het potentieel is nog lang niet
ten volle benut.
De ontwikkeling van de kosten van de ingezette loonkostensubsidies
Dit onderwerp is ook als een aparte indicator opgevoerd. In het overzicht hieronder wordt
zichtbaar om hoeveel geld het gaat in de afgelopen drie jaar.
Overzicht 25: Cumulatief oplopend budget ingezet voor LKS uit het BUIG budget
2014
2015
2016
2017 (peil datum 30-10)
Echt-Susteren
n.v.t.
€ 9.000
€ 9.000
€ 43.000
Leudal
n.v.t.
0
€ 18.000
€ 93.000
Maasgouw
n.v.t.
0
€ 4.400
€ 30.096
Nederweert
n.v.t.
€ 5.576
€ 44.195
€ 47.386
Roerdalen
n.v.t.
€ 18.320
€ 67.359
€ 53.371
Roermond
n.v.t.
€ 7.076
€ 121.449
€ 210.860
Weert
n.v.t.
€ 7.400
€ 103.906
€ 252.088
Totaal
n.v.t.
€ 47.372
€ 368.309
€ 729.801
Constateringen
Het ontwikkelingsbeeld stemt overeen met het vorige overzicht. Gemiddeld wordt iets
meer dan € 3.800,- per verstrekte LKS per jaar uitgegeven.
De jaarlijkse in- en uitstroom in de Participatiewet uitkering geven ook inzicht in de vraag
of de uitkeringslast daalt, en zo ja waarom (niet). Om die reden is hier apart naar gekeken.
Hieronder de resultaten.
Overzicht 26: Het jaarlijks aantal instromers in de bijstand in 2014-2017
2014
2015
2016 2017 (peil
30-10)
Echt-Susteren
206
189
145
86
Leudal
209
206
197
158
Maasgouw
121
133
119
73
Nederweert
68
74
71
43
Roerdalen
134
141
100
40
Roermond
709
688
675 438
Weert
342
351
359
211
Totaal
1789
1782
1666 1049
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Overzicht 27: het jaarlijks aantal uitstromers uit de bijstand in 2014-2017
2014
2015
2016
2017 (peil
30-10)
Echt-Susteren
219
178
149
98
Leudal
178
177
196
180
Maasgouw
120
114
110
94
Nederweert
42
46
62
39
Roerdalen
135
113
101
66
Roermond
578
624
598
541
Weert
310
303
329
252
Totaal
1582
1555
1545
1270
Constateringen
De instroom in de bijstand is redelijk constant in de jaren 2014 tot en met 2016. De daling
van de instroom is spectaculair in 2017. De instroom is in 2017 ruim 35% lager dan in
2016.
Het beeld voor de uitstroom is vergelijkbaar. Wel is het volume van de uitstroom lager.
De daling van de uitstroom in 2017 is aanzienlijk kleiner dan de daling van de instroom.
Dat verklaart mede waarom de totale uitkeringslast in de beleidsperiode is gestegen.
Terwijl gestreefd werd naar een daling.
Ook bij doelstelling 2 is in kaart gebracht welke maatregelen de gemeenten in MiddenLimburg hebben ingezet om te komen tot het beoogde resultaat. Zie onderstaand
overzicht.
Overzicht 28: Ingezette maatregelen bij doelstelling 2
Maatregelen
Voorkomen instroom uitkering:
- recht op uitkering bij aanvang scherper controleren;
- jongeren terugleiden naar school;
- nadruk op werk zoeken;
- project max WW
Meer (arbeidsbeperkte) mensen aan het werk
Parttime werk stimuleren
Handhaving
Inzet op jongeren
.
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4.4

Doelstelling 3: Creëren van werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking

De volgende indicatoren zijn benoemd om te kunnen meten welke resultaten er geboekt
zijn op deze doelstelling:
 Het aantal werkplekken dat is gerealiseerd voor de doelgroep van de banenafspraak.
Aantallen per jaar voor de periode 2014-2017
 Het aantal werkplekken dat is gerealiseerd voor de doelgroep met een indicatie Nieuw
Beschut Werk uit de P-wet. Aantallen per jaar voor de periode 2014 – 2017
Hieronder volgt een overzicht met de indicatie van de Werkkamer als het gaat om het
aantal banen dat in Midden-Limburg in het kader van de banenafspraak gerealiseerd
moet worden. Daarna volgen twee overzichten met de resultaten op deze indicatoren.
Overzicht 29: Banenafspraak raming bijdrage van gemeenten Midden - Limburg
0
2014 2015 2016 2017
Indicatie
meting
Q2
Werkkamer
2012
eind 2017
Banen volgens Banenafspraak
1198
1973 1975 1987
1575
Uitzendcontracten/Detachering
790
1378 1327 1245
Regulier Overheid
14
11
19
18
Regulier Markt
394
585
629
724
Personen Doelgroepregister
3832
4659 3347 3068
Werkzame Personen
1050
1636 1680 1709
Op basis van de indicatie van de Werkkamer is de doelstelling voor 2017 om in de regio
Midden Limburg in totaal 1575 banen in het kader van de banenafspraak te hebben. Ten
opzichte van 0 meting (1198) dienen er 377 extra banen gecreëerd te worden. De
realisatie is inmiddels 789 extra banen. Dat is 402 banen meer dan de indicatie van de
Werkkamer. Enige minpunt is dat juist de overheid in Midden-Limburg achterblijft met
het aantal werkplekken. In 2018 treedt voor de overheid, ook in Midden-Limburg, de
quotumwet in werking.
In het volgende overzicht wordt in kaart gebracht hoeveel werkplekken voor nieuw
beschut werk er zijn gerealiseerd in Midden-Limburg. In genoemd overzicht worden de
effecten zichtbaar van wijzigingen die tussentijds worden doorgevoerd in de
Participatiewet. Het betreft hier de wettelijke verplichting van gemeenten tot het
realiseren van nieuw beschutte werkplekken. Deze is sinds 1 januari 2017 van kracht. Het
effect daarvan is direct zichtbaar in 2017.
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Overzicht 30: het aantal nieuw beschutte werkplekken in Midden-Limburg
Taakstelling
2017

Taakstelling
2018**

Taakstelling
2019**

Realisatie 31-12-2017

Echt-Susteren

4

8

10

1 werkplek wordt ingevuld

Leudal

3

4

6

1 werkplek

Maasgouw

2

3

4

2 personen op 2 werkplekken

Nederweert

1

2

3

2 personen op 1 werkplek

Roerdalen

2

5

6

2 personen

Roermond

14

28

37

Weert

8

16

20

Totaal

34

66

86

15 personen op 13 werkplekken
1 persoon op 1 werkplek
24 personen / 21 werkplekken

**Taakstelling is cumulatief
Ingezette maatregelen
Ook bij deze doelstelling is gekeken welke maatregelen gemeenten in Midden-Limburg
inzetten om de doelstelling te realiseren. Hieronder volgt een overzicht met maatregelen
die in de regio zijn ingezet.
Overzicht 31: maatregelen bij doelstelling 3
Maatregelen
T.a.v. Banenafspraak
Arbeidsontwikkeling
Loonwaardebepaling
Klantprofielen
Werkgeversbenadering - vraagombuiging
Projecten bij werkgevers
Ten aanzien van nieuw beschut werk
Uitvoering door SW bedrijf
Werkgeversconstructie

Constateringen
De gemeenten in de regio Midden-Limburg scoren goed op de realisatie van hun aandeel
in de banenafspraak. Ten opzichte van 0 meting (1198) dienen er 377 extra banen
gecreëerd te worden. De realisatie is inmiddels 789 extra banen. Dat is meer dan 100%
boven de taakstelling.
De realisatie van de taakstelling op het terrein van nieuw beschut werk loopt achter. De
wettelijke verplichting wordt in 2017 serieus opgepakt. In het eerste jaar van de
verplichting wordt ruim 65% van de taakstelling gerealiseerd.
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4.5

Doelstelling 4: We zetten in op preventie van instroom in de uitkering van de
Participatiewet

Indicatoren
Ook voor deze doelstelling zijn indicatoren geformuleerd. In eerste instantie voor de
brede doelgroep van mensen die een uitkering aanvragen. Deze worden hieronder
geformuleerd.
 Het aantal eerste meldingen voor de aanvraag van een uitkering per gemeente per
jaar
 Het aantal aanvragen dat daadwerkelijk wordt ingediend per jaar
 Het aantal aanvragen dat leidt tot een uitkering per jaar
Verderop in deze paragraaf wordt apart ingegaan op preventieve maatregelen voor
specifieke doelgroepen.
De ervaring leert dat preventieve maatregelen in het proces van eerste aanmelding tot
toekenning veelal worden ingezet in de fase tussen eerste melding en het indienen van
een aanvraag. Bij de inventarisatie van de cijfers op bovengenoemde indicatoren komt
een knelpunt naar voren die het moeilijk maken om goed vergelijkbare cijfers te kunnen
presenteren. Het betreft het volgende: Veel gemeenten in Midden-Limburg registreren
eerste meldingen niet. Zij registreren alleen de feitelijke aanvraag van een Participatiewet
uitkering. Op basis van het bovenstaande is besloten geen cijfers te presenteren bij deze
doelstelling. Wel leidt deze constatering tot aanbevelingen.
Aanbeveling
Spreek met de gemeenten in Midden-Limburg uniforme definities af over begrippen als
eerste melding en aanvraag. Bepaal gezamenlijk of op beide stappen in het proces van
het aanvragen en verkrijgen van een Participatiewet uitkering registratie moet gaan plaats
vinden. Als wordt besloten tot registratie van eerste meldingen dan is de aanbeveling om
daarvoor een regio brede uniforme afspraak over te maken.
Preventieve maatregelen voor specifieke doelgroepen
Bij de voorbereiding van het evaluatieonderzoek is vastgesteld dat er voor schoolverlaters
en voor inwoners die het einde naderen van hun WW-uitkering specifieke maatregelen
zijn uitgewerkt. Vervolgens zijn ook indicatoren geformuleerd om de effectiviteit van die
maatregelen te kunnen beoordelen. Deze indicatoren worden hieronder gepresenteerd.
Indicatoren bij de maatregelen voor schoolverlaters:
 Aantal schoolverlaters dat per jaar deelneemt aan een van school naar werk traject per
gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017
 Het aantal schoolverlaters dat na deelname aan dit traject daadwerkelijk een baan heeft,
per gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017.
 De ontwikkeling van het percentage dat alsnog een uitkering aanvraagt na het traject.
Percentage van de totale groep. Veranderingen van dit percentage in de periode 20142017.
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Constatering
Op bovenstaande indicatoren zijn op dit moment geen meetgegevens beschikbaar. Eerder
is al wel aangetoond dat de jeugdwerkloosheid de laatste tijd snel en fors daalt.
Indicatoren bij de maatregelen voor de doelgroep einde WW:
 Aantal deelnemers aan een einde WW-traject, per gemeente per jaar. Voor de periode
2014-2017.
 Aantal deelnemers aan een einde WW-traject dat voor ingaan P-wet uitkering een
betaalde baan vindt, per gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017.
 Veranderingen in het percentage deelnemers aan eind WW-traject dat voor ingaan
bijstand een betaalde baan vindt over de periode 2014-2017 gezien.
Constatering
Alleen in de gemeente Weert en Nederweert loopt een pilot rond de doelgroep einde
WW. Gemeenten zijn niet verplicht om op dit aspect te registreren. Om die reden zijn
voor de regio Midden-Limburg geen meetgegevens beschikbaar op genoemde
indicatoren. Eerder is aangetoond dat de uitstroom uit de WW fors toeneemt en ook in
2018 nog doorzet.
Cijfers bij de doelgroep einde WW die wel bijgehouden worden hebben betrekking op
kandidaten uit deze doelgroep die wel instromen in een Participatiewet uitkering. Deze
cijfers zijn samengevat in onderstaand overzicht.
Overzicht 32: instroom doelgroep einde WW in de Participatiewet uitkering
2014

2015

Echt-Susteren
Leudal

38

40

Maasgouw
Nederweert

16

13

Roerdalen
Roermond
Weert

2016

2017 (peil
datum 30-10)

40

14

25

14

15

15

12

7

17

7

172

146

123

57

70

79

76

24

Net als bij de andere doelstellingen is ook hier aandacht besteed aan de maatregelen die
de gemeenten in Midden-Limburg inzetten op het terrein van preventie. Dat resulteert in
onderstaand overzicht.
Overzicht 33: Maatregelen bij doelstelling 4: preventie op de instroom
Maatregelen
Organiseren van een school naar werk project VSO PrO
Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten
Organiseren van een einde WW-project
Strenger aan de poort
4 weken wachttermijn
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Workshops – nadruk op werk
Aanbeveling
Nu de stroom van de WW naar een Participatie uitkering afneemt is het zaak dit wel te
blijven monitoren. Mogelijk is dit ook een goed moment om een aanpak te ontwikkelen
die er op gericht is uitstroom uit de WW naar de bijstand structureel te beperken.
4.6

Doelstelling 5: Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen

Het jaarlijks maken van keuzes bij de inzet van voorzieningen is opgenomen in de
Uitgangspuntennotitie van juni 2014. Het betreft keuzes met betrekking tot de volgende
onderwerpen.
Overzicht 34: voorzieningen waarover regionaal beleid is gemaakt:
 De re-integratie verordening en beleidsregel re-integratie waarin alle voorzieningen
zijn opgenomen
 Beschut werk
 De Verordening loonkostensubsidie waarin o.a. de door het Werkbedrijf regio
Midden-Limburg aangewezen loonwaarde-methode is opgenomen
 Social Return
 Scholingsvouchers
Alle voorliggende onderwerpen zijn van keuzes voorzien. Deze doelstelling is
gerealiseerd.
Aanbeveling
Toets ieder uitgangspunt uit de notitie van juni 2014 aan de vraag of het noodzakelijk is
dit uitgangspunt te vertalen in een doelstelling voor de beleidsperiode 2018-2021.
Schoon het aantal uitgangspunten zoveel mogelijk op. Daarmee ontstaat een beperkte
set van uitgangspunten die in meetbare doelstellingen kunnen worden uitgewerkt. De
sturing wordt daarmee soberder en effectiever. Er ontstaat meer focus.
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5.

Resultaten op rand voorwaardelijke uitgangspunten

5.1

Welke uitgangspunten betreft het?

Voor het overzicht wordt hier het overzicht met rand voorwaardelijke uitgangspunten
herhaald. Aansluitend wordt ieder uitgangspunt in een aparte paragraaf uitgewerkt aan
de hand van de vraag welke resultaten zijn geboekt.




5.2

Transformatie van de Wsw
Vormgeven van het werkbedrijf
Samenwerking gemeente en werkgever
Verwerven van additionele middelen
Doelstelling: De transformatie van de Wsw

5.2.1 Kader
Het uitgangspunt Transformatie van de Wsw is in de notitie van 2014 ruim uitgewerkt. Dit
is begrijpelijk. De financiering van de Wsw maakt onderdeel uit van het
Participatiebudget. De exploitatie van de uitvoering van de Wsw staat onder druk als
gevolg van een combinatie van factoren.
Er is sprake van afbouw van het aantal medewerkers met een Wsw-indicatie. Dat brengt
de uitvoeringsorganisaties in Midden-Limburg in een krimpscenario. Krimp veroorzaakt
kosten. Tegelijkertijd daalt de subsidie per formatieplaats in de Wsw tot en met 2019. Dat
geeft het beeld dat de kosten toenemen terwijl de subsidie daalt.
Onderwerpen die in de Uitgangspuntennotitie worden aangesneden zijn:
- Transformatie van de Wsw
- Efficiënte bedrijfsvoering
- Kritisch kijken naar de inzet van voorzieningen
- Kritisch kijken naar personen die gebruik kunnen maken van de Wsw
Mede op basis van bovengenoemde onderwerpen is ook voor het uitgangspunt
Transformatie van de Wsw een set van indicatoren geformuleerd om te kunnen meten
welke resultaten worden geboekt bij het realiseren van de transformatie. Deze worden
hieronder gepresenteerd.
Indicatoren bij de transformatie van de Wsw
 Het aantal werkplekken / formatieplaatsen dat binnen de Wsw is verdwenen door krimp
van de doelgroep Wsw. Aantallen per jaar voor de periode 2015-2017
 Het aantal vrijgevallen werkplekken binnen de Wsw dat is ingevuld door kandidaten uit
de doelgroep banenafspraak / Nieuw Beschut Werk (NBW). Aantallen per jaar over de
periode 2015-2017
 Gerealiseerde efficiëntie verbetering bij de uitvoering van de Wsw in de beleidsperiode
2014-2017
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Hoe maken de gemeenten die deelnemen in een SW-bedrijf gebruik van dit bedrijf bij
de re-integratie van inwoners met een bijstandsuitkering?

5.2.2 Aanpak bij dit uitgangspunt
Voor het verzamelen van informatie over de resultaten op dit uitgangspunt is er voor
gekozen om informatie op te halen bij de directie van de twee SW-bedrijven die
werkzaam zijn in Midden-Limburg. De Risse en Westrom. In de volgende twee
paragrafen wordt de informatie gepresenteerd die uit dit deel van het onderzoek naar
voren komt.
5.2.3 Transformatie van de Wsw: De Risse
Transformatie van de Wsw in de gemeenten Nederweert en Weert
Het algemeen bestuur van de Risse en de AVA van de Risse Holding stellen jaarlijks de
opdracht vast die de Risse moet realiseren. Concrete meetpunten worden opgenomen in
de Risse scorecard. Al langere tijd wordt gestuurd op werken met SW-medewerkers bij
reguliere werkgevers. Daarnaast krimpt de SW-formatie sinds 2015. De belangrijkste
cijfers op beide punten zijn hieronder samengevat.
Overzicht 35: Formatie Wsw De Risse 2014-2017
Stand einde jaar

2014

2015

2016

2017

Formatie Wsw in se’s

641

605

577

550

In personen

751

706

672

644

De uitstroomprognose van Wsw-medewerkers is jaarlijks 5%. Dat zijn circa 30
medewerkers. Al langere tijd geldt de lijn dat SW-medewerkers zo veel mogelijk
gedetacheerd worden bij reguliere werkgevers. Vanaf 2014 is het volume gedetacheerd
redelijk stabiel. Ook voor de komende jaren geldt de 0-lijn. In onderstaande overzichten
wordt informatie verstrekt over de krimp van het aantal SW-medewerkers werkzaam bij
reguliere werkgevers.
Overzicht 36: SW-medewerkers werkzaam bij een reguliere werkgever
Stand einde jaar

2014

2015

2016

2017

In personen, inclusief joint ventures

386

379

358

366

In % van totaal

51%

54%

53%

57%

Overzicht 37: Uitstroom prognose SW-medewerkers bij reguliere werkgever
Stand einde jaar

2018

2019

2020

Wsw in personen

365

360

355

Efficiënte bedrijfsvoering de Risse
De sturing op de bedrijfsvoering binnen de Risse wordt jaarlijks vastgesteld in de
begroting van de Risse en vertaald naar de Risse Score card. Deze bevatten taakstellingen
op resultaten en op efficiëntie.
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Al voor de beleidsperiode 2014-2017 heeft de Risse Groep veel maatregelen op het
terrein van lean doorgevoerd in de organisatie. Het effect hiervan is onder andere
zichtbaar door de resultaten van de Risse te vergelijken met het landelijk gemiddelde van
alle SW-bedrijven. Zie onderstaand overzicht.

Overzicht 38: Financieel resultaat de Risse afgezet tegen de SW-sector: 2015-2020

Risse
Groep

Sector
Groep

De feitelijke financiële prestaties van de Risse in de beleidsperiode zijn hieronder in twee
overzichten samengevat.
Overzicht 39: Financiële realisatie in de beleidsperiode; taakstelling versus realisatie
Boekjaar
2014
2015
2016
2017 (*)
Taakstelling -300.084 -334.183 -599.560 -622.723
Realisatie
226.448 143.490 -472.235 -200.000
(*)2017 is schatting. Zwart is positief resultaat. Rood is negatief resultaat.

Overzicht 40: Operationeel resultaat in euro’s per fte in de beleidsperiode
boekjaar
2014 2015 2016 2017
Taakstelling
1.319 1.146 1.299
Realisatie
1.306 1.386 1.376 1.249 (*)
(*) tot en met oktober 2017
Het operationeel resultaat is het resultaat dat het management van de Risse kan
beïnvloeden. Ondanks krimp en vergrijzing van de SW-medewerkers verbetert het
operationeel resultaat ten opzichte van 2015. Dat lijkt ook in 2017 goed te lukken.
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Fusie als efficiëntie strategie
In de afgelopen jaren is voor het verhogen van de efficiëntie met name ingezet op het
realiseren van de voorgenomen fusie tussen de Risse en Westrom. Uiteindelijk is besloten
de fusie niet door te zetten. Voor de komende jaren is een oriëntatie ingezet gericht op
continuïteit voor de Risse als zelfstandige organisatie. Mede om die reden is in 2017 een
start gemaakt met het uitwerken van een 3D perspectief voor arbeidsparticipatie en
maatschappelijke participatie voor de gemeenten die deelnemen in de Risse.
Voor de komende jaren is de resultaatontwikkeling van Prio Verve een aandachtpunt voor
de exploitatie van de deelnemende gemeenten in de Risse.
Kritisch kijken naar de inzet voorzieningen
In 2013 hebben de gemeenten Nederweert en Weert besloten om samen met de Risse
Holding Werk.Kom op te richten. Doelstelling van Werk.Kom is de re-integratie van
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwel alle trajecten lopen via Werk.Kom.
In 2018 sluit Cranendonck zich aan bij deze samenwerking. Incidenteel kopen ook andere
gemeenten in. De ontwikkeling van de opdrachten die deelnemende gemeenten bij
Werk.Kom neerleggen levert het onderstaande beeld op.
Overzicht 41: Bijdrage Werk.Kom en de Risse aan re-integratie P-wet
boekjaar
2014 2015 2016 2017(*)
Instroom
169 338 365 382
Bruto plaatsingen 118 149 258 222
Cijfers zijn inclusief inkoop / (*) 2017 t/m oktober

Daarnaast worden nog andere trajecten uitgevoerd via Werk.Kom. Zo worden in 2018 125
leerwerkenplekken gerealiseerd voor Nederweert en Weert. Ook worden 70 medischarbeidskundige onderzoeken uitgevoerd via Werk.Kom. De Risse levert als partner in
Werk.Kom haar bijdrage. Via Werk.Kom maken de deelnemende gemeenten gebruik van
de expertise van De Risse als uitvoerder van de Wsw. Tegelijkertijd worden zo veel
mogelijk kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst bij reguliere
werkgevers.
Kritisch kijken naar personen die gebruik kunnen maken van een Wsw-voorziening
De instroom in de Wsw is sinds 2015 afgesloten. SW-medewerkers zelf worden zo veel
mogelijk gedetacheerd. Door de oprichting van Werk.Kom stromen werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk door naar reguliere werkgevers. Zie de
cijfers in de bovenstaande tabel.
Tot 2017 hebben de gemeenten Nederweert en Weert geen nieuwe beschutte
werkplekken gerealiseerd. Sinds de wettelijke taakstelling met ingang van 2017 wordt er
gewerkt aan nieuw beschutte werkplekken. Voor meer informatie hierover zie paragraaf
4.4., overzicht 26 van dit rapport.
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5.2.4 Transformatie van de SW: Westrom
Transformatie van de Wsw: de GR Westrom
Het algemeen bestuur van de GR Westrom stelt jaarlijks de begroting vast met daarin de
taakstelling voor het komende jaar. De beweging van binnen naar buiten is ook bij
Westrom al een tijd geleden ingezet.
Naast de Wsw voert Westrom al jaren opdrachten uit voor de gemeenten die deelnemen
in de GR. Het gaat om opdrachten in het kader van de WWB, tot en met 2014, en in het
kader van de Participatiewet vanaf 2015. Deze opdrachten zijn veelal gericht op
arbeidsontwikkeling en re-integratie naar betaald werk. Sinds 2015 krimpt de formatie
van de Wsw landelijk en dus ook bij Westrom. Voor de periode 2014-2017 levert dat het
volgende beeld op.
Overzicht 42: Ontwikkeling formatie Wsw Westrom 2014-2017
Jaar
2014
2015
2016
2017
Formatie Wsw in se’s
1144
1066
1013
955
In personen
1288
1202
1139
1074
De krimp van de Wsw formatie van Westrom volgt het landelijke beeld. Dat ligt op 5%
uitstroom uit de Wsw per jaar. Dat zijn circa 60 medewerkers.
In de beleidsperiode 2013-2017 ziet het aantal SW medewerkers van Westrom dat
gedetacheerd is, dat werkzaam is bij een reguliere werkgever er als volgt uit:
Overzicht 43: SW-medewerkers Westrom werkzaam bij reguliere werkgever
Jaar
2014 2015 2016 2017
In personen inclusief joint ventures
685
696
659
601
In % van totaal
53% 58% 58% 56%

Efficiëntie maatregelen in de beleidsperiode
De doelstellingen op dit terrein zijn opgenomen in de begroting die het algemeen
bestuur van de GR Westrom jaarlijks vaststelt. Westrom heeft in de periode 2013-2017
een aantal ingrijpende maatregelen getroffen die direct bijdragen aan de kosten
efficiëntie van het bedrijf. De belangrijkste voorbeelden van deze maatregelen zijn:
1.
Afbouw van de formatie niet SW personeel van 155 FTE naar 90 FTE;
2.
Concentratie van de huisvesting op de locatie de Hanze
De structurele besparing van de sanering van niet SW personeel bedraagt rond de € 2
mio per jaar na de afronding van de sanering in 2014 (daling tussen 2012 7,7 mio en 2014
5,7 mio). Daarna zijn de reguliere personeelskosten redelijk gestabiliseerd. In 2017
bedragen de reguliere personeelskosten 5,4 mio.
De structurele besparing van de concentratie van alle activiteiten in het pand aan de
Hanze in Roermond bedraagt in de exploitatie ca. € 150.000,- en is al deels gerealiseerd.
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Om de besparing definitief te maken moet het onroerend goed waarin Westrom
voorheen gehuisvest was, nog worden verkocht. Op dit moment levert tijdelijke verhuur
een bijdrage aan de beoogde besparing. De concentratie op één locatie levert naast
lagere huisvestingslasten ook een structurele personele besparing op. De raming hiervan
bedraagt € 100.000,- per jaar structureel. Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een
businessplan waarin nieuwe, aanvullende maatregelen worden opgenomen.
Wat betreft bedrijfsresultaat bevindt Westrom zich hiermee in het gemiddelde van de
sector hetgeen zichtbaar wordt in onderstaande figuur.

De financiële realisatie van de GR Westrom in de beleidsperiode geeft het volgende beeld
te zien:
Overzicht 44: financiële realisatie Westrom in de beleidsperiode
Jaar
2014
2015
2016
2017
Begroting
0
0
0
0
2
Realisatie
112.333 - 185.456 - 613.074
Inclusief gemeentelijke bijdrage 1.812.415 1.623.460 1.540.600 3.598.500
Het operationeel resultaat
Het SW bedrijf kan zelf invloed uitoefenen op het operationeel resultaat. Niet op het
subsidie resultaat. Het operationeel resultaat wordt vaak uitgedrukt in een bedrag, een
financieel resultaat per formatieplaats Wsw. Het landelijk gemiddelde ligt rond de € 460,per se. Westrom haalt een operationeel resultaat van € 840,- per se.3

2

Zwart = positief resultaat, rood = negatief resultaat

Dit operationeel resultaat is inclusief een gemeentelijke bijdrage voor de huisvesting. Deze bijdrage
bedraagt € 550,- per se.
3
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Overzicht 45: Operationeel resultaat in euro’s per fte in de beleidsperiode
boekjaar
2014
2015
2016 2017
Taakstelling
€ 843
Realisatie
€- 315 € -140 € 636
Fusie als efficiëntie strategie
In de afgelopen jaren is voor het verhogen van de efficiëntie met name ingezet op het
realiseren van de voorgenomen fusie tussen de Risse en Westrom. Uiteindelijk is in
november 2016 besloten de fusie niet door te zetten. Voor de komende jaren is een
oriëntatie ingezet gericht op continuïteit voor Westrom als zelfstandige organisatie. Mede
om die reden is In 2017 is een start gemaakt met het uitwerken van een 3D perspectief
voor arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie voor de gemeenten die
deelnemen in de GR Westrom.
Van de uittreding uit de joint venture Prio Verve verwachten de gemeenten die
deelnemen in de GR Westrom een positief resultaat.
Kritisch kijken naar de inzet van voorzieningen
De gemeenten die participeren in de GR Westrom maken al langere tijd gebruik van
Westrom bij het re-integreren van inwoners naar regulier en gesubsidieerd werk op de
arbeidsmarkt. Sinds de invoering van de Participatiewet kopen de gezamenlijke
gemeenten ongeveer 400 trajecten per jaar in bij de Westrom.
Overzicht 46: Bijdrage Westrom aan re-integratie P-wet
boekjaar
2014 2015 2016 2017
Afgeronde trajecten
288 290
Uitstroom uit uitkering
115 114
Het beschikbare budget wordt ingezet op arbeid ontwikkel trajecten, op
arbeidsdeskundig onderzoek en op loonwaardebepaling.
Kritisch kijken naar personen die gebruik kunnen maken van een Wsw voorziening
Tot 2017 hebben de gemeenten die participeren in de GR Westrom geen nieuwe
beschutte werkplekken gerealiseerd. Sinds de wettelijke taakstelling met ingang van 2017
wordt er gewerkt aan nieuw beschutte werkplekken. In 2017 hebben 19 personen een
beschutte werkplek gekregen. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 4.4., overzicht
26 van dit rapport.
Samenvattend beeld Transformatie Wsw in Midden-Limburg
In de beleidsperiode 2014-2017 is er in de regio Midden-Limburg langs drie lijnen
gewerkt aan de transformatie van de Wsw.
In de periode 2015-2016 is er intensief gewerkt aan het tot stand brengen van één
regionaal werkend SW-bedrijf voor de regio Midden-Limburg. Uiteindelijk is eind 2016
besloten de voorgenomen fusie tussen de Risse en Westrom niet door te zetten.
Bij de uitvoering van de Wsw hebben bestuur en directie van de afzonderlijke SW
bedrijven diverse maatregelen in gang gezet en succesvol afgerond om de kosten van de
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uitvoering van de SW structureel te verlagen en de opbrengsten van de productie en
dienstverlening te verhogen.
De gemeenten die participeren in de Risse dan wel in Westrom benutten de expertise van
beide organisaties voor het uitvoeren van re-integratie opdrachten in het kader van de
Participatiewet. Met name voor inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Die werkwijze draagt bij aan uitstoom naar regulier werk en aan de exploitatie van de
afzonderlijke SW bedrijven.
Voor de nieuwe beleidsperiode 2018-2021 is het van belang dat de gemeenten die
samenwerken in de Risse en de gemeenten die samenwerking in Westrom ieder met hun
eigen SW bedrijf een nieuw perspectief op transformatie ontwikkelen.

5.3

Doelstelling: Vormgeven van het werkbedrijf

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg werken al samen sinds 2011. De
structuur met een stuurgroep, een projectgroep en een beleidsgroep voor regionaal
arbeidsmarktbeleid in Midden-Limburg is daar het bewijs van.
De oprichting van het regionaal werkbedrijf maakt deel uit van de invoering van de
Participatiewet en het besluit om 35 arbeidsmarktregio’s vast te stellen.
De gemeenten in Midden-Limburg hebben er voor gekozen om de opdracht van het
regionaal werkbedrijf te beperken tot de wettelijke taken die zijn opgedragen aan een
werkbedrijf. Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs, het UWV en
de lokale overheden binnen de arbeidsmarktregio zijn samen verantwoordelijk voor het
realiseren van de banenafspraak: Het bieden van betaald werk bij reguliere werkgevers
aan inwoners van de gemeenten in Midden-Limburg die zijn toegelaten tot het
doelgroepenregister.
Sinds 2015 functioneert het regionaal werkbedrijf ook als zodanig. De voorzitter van de
stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg, de wethouder van
Roermond, is tevens voorzitter van het regionaal werkbedrijf.
Het regionaal werkbedrijf heeft het karakter van een netwerk organisatie. De deelnemers
in het regionaal werkbedrijf komen 3 tot 4 keer per jaar in vergadering bij elkaar. Acties
die daaruit voortkomen worden zoveel mogelijk in de bestaande structuren opgepakt.
Veelal gaat het dan om het Werkgevers Servicepunt of in de structuur van het regionaal
arbeidsmarktbeleid in de regio.
Relevante ontwikkelingen
Sinds het aantrekken van de arbeidsmarkt, vanaf 2016 en doorlopend in 2017, agenderen
de werkgeversvertegenwoordigers die deelnemen aan het overleg binnen het regionaal
werkbedrijf, steeds nadrukkelijker het onderwerp van de personeelsvoorziening. Voor de
continuïteit van bedrijven en instellingen wordt de krapper wordende arbeidsmarkt een
risico. Er is op dit moment geen ander platform in de regio waar werkgevers of hun
vertegenwoordigers in participeren. Deze dynamiek roept de vraag op of de opdracht en
de doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf moet worden verbreed. Als hier niet voor
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gekozen wordt is een andere platform nodig om met werkgevers samen tot effectief
arbeidsmarkt beleid te komen.
Binnen de regio Midden-Limburg functioneert het WSP op twee plekken. Een plek in
Roermond en een plek in Weert. Die werkwijze roept het beeld op van sub regio’s in
Midden-Limburg: Oost en West. In het verlengde daarvan is de discussie ontstaan of niet
beide sub regio’s vertegenwoordigd moeten zijn in het Regionaal Werkbedrijf (RWB). Een
wethouder van Weert en van Roermond in het RWB. Deze discussie is nog niet
afgewikkeld.
Als in de nieuwe beleidsperiode wordt gekozen voor het verbreden van de opdracht van
het Regionaal Werkbedrijf dan ligt het voor de hand dat het belang voor de gemeenten
Weert, Nederweert en Cranendonck om direct vertegenwoordigd te zijn in het Regionaal
Werkbedrijf toeneemt.
Constateringen
Het uitgangspunt vormgeven van het werkbedrijf is in de beleidsperiode 2014-2017
ingevuld. Voor de periode 2018-2021 dient zich een aantal beleidsvragen aan.
Aanbeveling
Agendeer voor de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg dat in de
tweede helft van 2018 beleidskeuzes worden gemaakt over de volgende onderwerpen:
- In welk platform ontwikkelen de gemeenten in Midden-Limburg samen met
werkgevers het regionaal arbeidsmarktbeleid?
- Op welke wijze kunnen de deelnemende gemeenten in dit platform zo goed
mogelijk vertegenwoordigd worden?
5.4

Doelstelling: Samenwerking gemeente en werkgever

Uit de voorgaande paragraaf komt duidelijk naar voren dat er voor gemeenten en voor
werkgevers een toenemend belang is om goed samen te werken. De toenemende
verkrapping van de arbeidsmarkt, ook in Midden-Limburg, maakt dit vraagstuk belangrijk
en urgent.
In deze paragraaf wordt met name ingegaan op welke wijze de gemeenten in MiddenLimburg in de beleidsperiode 2014-2017 gewerkt hebben aan de samenwerking met
werkgevers. Daarbij wordt met name gekeken naar initiatieven die zijn ontwikkeld via en
vanuit het Werkgevers Servicepunt waarin gemeenten en het UWV samenwerken.
In paragraaf 4.2.3. is in overzicht 18 een opsomming opgevoerd van maatregelen die zijn
ingezet op het bevorderen van uitstroom naar betaald werk. Dit overzicht past een op
een in deze paragraaf.
Regionale projecten die aansprekend zijn:
 Het VDL Nedcar project
 Het project Bouwmensen in samenwerking met SROI coördinator
 Werving voor de installatietechniek
 De samenwerking in Konnekt’os; het MVO platform van de Risse en Westrom samen
 Voor 2018 staat de werving en plaatsing van NUGGERS op de planning
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Apart ontwikkelen de WSP activiteiten in Roermond en omgeving en Weert en omgeving
eigen initiatieven. Het voert te ver om deze hier uitgebreid te presenteren. Voorbeelden
die genoemd worden zijn:
 project Beveiliging i.s.m. beveiligingsbedrijf Polygarde
 een logistiek project met baangarantie i.s.m. een praktijkopleider (Hefgra) en een
uitzendbureau (Tempo-Team).
Constateringen
De samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is volop in ontwikkeling. Het WSP
vormt daar de spil in. Daar is ook de verankering van de samenwerking met het UWV.
Aanbevelingen
De snelle veranderingen in de arbeidsmarkt; in twee jaar tijd een verschuiving van een
ruime naar een krappe arbeidsmarkt, met aanhoudende groei van de werkgelegenheid in
2018, maakt het noodzakelijk om de prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode goed in
kaart te brengen. Vervolgens moeten deze prioriteiten getoetst worden aan de
uitgangspunten voor het regionaal arbeidsmarkt beleid voor de periode 2018-2021. De
noodzaak van een goed functionerende personeelsvoorziening dwingt tot focus.

5.5

Doelstelling: Verwerven van additionele middelen

Om inzicht te krijgen in de realisatie op deze doelstelling is een overzicht opgesteld van
alle aanvullende inkomsten die zijn gerealiseerd in de beleidsperiode 2013-2017. Zie de
resultaten in het overzicht hieronder.
Overzicht 46: verworven additionele middelen 2013-2017
Aanvraag
Ontvangen
Periode
bedrag
ESF AMR

Aanpak
Jeugdwerkloosheid
Leerwerkloket
Leerwerkloket
Scholingsfonds
werkloze
werkzoekenden
Grensoverschrijdende
bemiddeling
Totaal

Soort subsidie

€ 580.000 (scholen)
€ 253.400 (scholen) *
€ verwacht scholen **
€ verwacht gemeenten***
€ 439.500

2014-2016
2016-2017
2017-2018
2015-2017
2013-2017

Europese subsidie

€ 100.000
€ 50.000
€ 668.250

2017
Eenmalig 2017
2014-2017

SZW
Keyport
Provincie

€ 100.000

Eenmalig 2017

SZW

€ 2.191.150 (excl. Een deel
van ESF)

SZW

2013-2017
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* Dit bedrag is nog niet definitief, voorschotten zijn uitbetaald, de eindafrekening vindt in
2018 plaats.
** Er is een beschikking € 253.400, voorschotten worden uitbetaald, de eindafrekening
vindt in 2019 plaats.
*** Verwacht wordt een bedrag van € 580.000, er zijn geen voorschotten betaald en het
definitieve rapport en beschikking vanuit het Agentschap SZW wordt begin 2018
verwacht.
Constateringen
Er is geen norm gesteld voor de hoeveelheid te verwerven middelen. Er zijn ook geen
kengetallen voor. Tegelijkertijd; € 2,19 miljoen extra is veel geld. Goede prestatie
geleverd. Op 1 aanvraag na alles gehonoreerd.
Aanbevelingen
In de nieuwe beleidsperiode inzet op dit vlak versterken. Goede en noodzakelijke
aanvulling van het krimpende Participatiebudget / re-integratiedeel van het
Participatiebudget.
Formuleer een prestatie indicator om de ontwikkeling van deze doelstelling te kunnen
volgen in de tijd. Mogelijke indicatoren zijn:
- De aanvullende middelen uitgedrukt als een % van het totale Participatiebudget in
de regio
- De aanvullende middelen uitgedrukt als een % van het vrij besteedbare deel van
het Participatiebudget in de regio
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Samenvatting, conclusies een aanbevelingen
Voortvloeiend uit de beleidsevaluatie op basis van de Uitgangspuntennotitie Participatiewet Midden-Limburg voor de beleidsperiode 2014-2017

Beleidsgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid regio Midden-Limburg
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1.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

1.1 Kader
In de periode oktober 2017 tot en met januari 2018 heeft de beleidsgroep van de zeven
Midden-Limburgse gemeenten onder leiding van Tom de Haas Consultancy BV een
beleidsevaluatie uitgevoerd. Onderwerp van de evaluatie was het arbeids- en
participatiebeleid in de periode 2014-2017. De basis voor de evaluatie vormt de
Uitgangspuntennotitie bij de invoering van de Participatiewet die in juni 2014 door alle
deelnemende gemeenten is vastgesteld.
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de evaluatie resultaten gepresenteerd. Tevens
worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de komende beleidsperiode
2018-2021.
1.2 Een nieuwe start
De gehele beleidsperiode 2014-2017 stond in het teken van de invoering van de
Participatiewet in een tijd waarin de gevolgen van de economische crisis, die in 2008 begon,
nog volop aanwezig waren. De Uitgangspuntennotitie van 2014 was bedoeld om kaders te
stellen en richting te geven aan de implementatie van de Participatiewet. Veel moest en
moet werkende weg ervaren en geleerd worden. De Uitgangspuntennotitie voorzag
daarmee in een behoefte en bood en biedt handvatten voor regionale samenwerking en
coördinatie. De effecten van de beginperiode zijn terug te zien in de resultaten van de
beleidsevaluatie die hieronder wordt samengevat.
1.3 Kernthema’s in de evaluatie
In het evaluatierapport staan 9 uitgangspunten uit de notitie van 2014 centraal. Zie het
overzicht hieronder.
1. Iedereen levert een bijdrage aan economische en maatschappelijke groei, naar
2. vermogen
3. De gemiddelde, en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal, wordt in de
beleidsperiode (2014-2017) teruggebracht
4. Creëren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
5. Preventie van instroom in de Participatiewet
6. Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen
7. Transformatie van de Wsw
8. Vormgeven van het werkbedrijf
9. Samenwerking gemeente en werkgever
10. Verwerven van additionele middelen
Het evaluatierapport bevat 3 algemene onderwerpen die kader stellend zijn voor de
evaluatie als geheel. Het gaat om de volgende onderwerpen:
1. Veranderingen in de P-wet sinds 2015
2. Ontwikkeling van het BUIG- en Participatiebudget in de beleidsperiode
3. Ontwikkeling van de regionale economie en arbeidsmarkt.
3

1.4 Wijze van samenvatten
Ieder uitgangspunt is uitgewerkt in een aantal indicatoren. In deze samenvatting wordt per
indicator aangegeven hoe de score op die indicator wordt gewaardeerd. Voor die
waardering wordt onderstaand model gebruikt:
Forse achteruitgang Achteruitgang Geen
Verbetering Forse verbetering
verandering

Per uitgangspunt wordt volgens het zelfde model hierboven een samenvattende
waardering gegeven. Aansluitend worden per aandachtspunt conclusies en aanbevelingen
geformuleerd.
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2. De resultaten
2.1 Samenvatting kader stellende onderwerpen
De Participatiewet is sinds haar invoering volop in ontwikkeling. Veranderingen worden
regelmatig doorgevoerd. Voor deze evaluatie is de belangrijkste verandering de wettelijke
verplichting van gemeenten om nieuw beschut werk te organiseren vanaf 01-01-2017.
De budgetontwikkeling voor uitkeringen en re-integratie kent geen bijzondere afwijkingen.
Voor diverse gemeenten in de regio Midden-Limburg is in de beleidsperiode 2014-2017
sprake van een tekort aan BUIG-budget. De omvang van dit tekort ligt tussen de 9 en 15%.
De regionale economie, en in functie daarvan de werkgelegenheid, maakt in de
beleidsperiode een positieve ontwikkeling door. Met name in de tweede helft van de
beleidsperiode, en in heel 2018, groeit de werkgelegenheid fors. Zo fors dat er eind 2017
en daarna sprake is van een krappe arbeidsmarkt.
Hieronder volgt de samenvatting van de beleidsdoelstellingen die tijdens de evaluatie
onder de loep zijn genomen.
2.2 Samenvatting resultaten beleidsevaluatie van de uitgangspunten 2014-2017
2.2.1 Uitgangspunt 1: Iedereen levert een bijdrage aan economische en
maatschappelijke groei, naar vermogen
Dit uitgangspunt is in de beleidsperiode niet nader vertaald in meetbare doelstellingen. Er
zijn regionaal geen normen en meetinstrumenten ontwikkeld om de realisatie van
doelstellingen te kunnen meten.
Maatschappelijke groei is niet gedefinieerd. Dat geldt ook voor de norm ‘bijdragen naar
vermogen’.
De onderzoekers hebben zich beperkt tot het aspect ‘iedereen levert een bijdrage aan de
economische groei’. Om iets te kunnen zeggen over wat op dat aspect gerealiseerd is
hebben de onderzoekers een aantal indicatoren benoemd. En vervolgens informatie
verzameld waarmee gescoord kan worden op die indicatoren. Het resultaat wordt
hieronder samengevat.
Gehanteerde indicatoren bij uitgangspunt 1:
 Er is sprake van uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk, per jaar 20142017
De uitstroom uit de WW neemt in de periode 2014-2017 jaarlijks toe. Ook de uitstroom
uit de Participatiewet naar werk neemt jaarlijks toe. De volledige uitstroom op jaarbasis is
in 2017 10 tot 15% hoger als in 2014. De gedeeltelijke uitstroom ligt in 2017 ruim 100%
hoger als in 2014. Anders gezegd: de uitstroom in 2017 is het dubbele van die in 2014!
Score:

5

Indicatoren bij werkloze jeugd:
Er is in de regio een aanpak voor jeugdwerkloosheid. Uit dit project kan informatie
verkregen worden over indicatoren als:
 Aantal jongeren zonder werk per jaar in de periode 2014-2017
 Per jaar aantal jongeren dat uitstroomt naar betaald werk; absolute cijfers en als
 Percentage van de totale groep. Veranderingen in de periode 2014-2017
 Aantal jongeren onder de 27 jaar met een Participatiewet uitkering
De jeugdwerkloosheid daalt spectaculair in deze periode. Van 11% in 2013 naar 3,25% in
2017.
Score:

Het aantal jongeren onder de 27 jaar met een uitkering van de Participatiewet blijft over de
beleidsperiode heen redelijk constant. In 2015 stijgt het volume eerst. Later stabiliseert het
volume. Er is wel sprake van een complexere doelgroep. Mogelijk levert heel 2017 een
daling op. Niet uitgesloten is dat de samenstelling van de groep jongeren met een uitkering
verandert, terwijl de omvang van de groep stabiel blijft. In de samenstelling lijkt sprake van
meer kwetsbare jongeren die tot 2015 in de Wajong terecht kwamen.
Score:

Indicatoren bij de doelgroep Statushouders
 Aantal statushouders per jaar 2014-2017; inclusief de prognose voor de taakstelling in
2018
 Per jaar aantal statushouders dat uitstroomt naar betaald werk; absolute cijfers en als
percentage van de totale groep. Verandering in uitstroom percentage over de periode
2014-2017
Er is in de beleidsperiode sprake van een forse instroom van statushouders. In 2014 stromen
er 97 volwassen statushouders in. In de jaren daarna ligt het aantal telkens boven de 200
nieuwe statushouders per jaar.
De uitstroom van statushouders naar betaald werk wordt niet apart geregistreerd door de
deelnemende gemeenten. Om die reden kan aan deze indicator geen score worden
toegekend.
Geen score mogelijk
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De doelgroep NUGGERS
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat deze doelgroep in de periode 2014-2017 geen
prioriteit had bij de samenwerkende gemeenten. Er vindt ook geen uniforme registratie
van deze doelgroep plaats.
Bekend is dat in 2018 deze doelgroep wel wordt opgepakt. Mede om de grote vraag naar
personeel in de regio te kunnen bedienen.
Geen score mogelijk
Overal score uitgangspunt 1:

2.2.2 Uitgangspunt 2: De gemiddelde, en totale uitkeringslast, lokaal en regionaal,
wordt in de beleidsperiode (2014-2017) teruggebracht
Hieronder de indicatoren die zijn gebruikt en de score op deze indicatoren.
 De ontwikkeling van de uitkeringslast per gemeente in de periode 2014-2017
In de laatste twee jaar van de beleidsperiode is er sprake van een daling van de bruto
uitkeringslast. In 2017 wordt € 3 miljoen minder uitgekeerd dan in 2014.
Als je naar heel 2017 kijkt in tabel 22 rapport dan stijgt de uitkeringslast. Stijging deels
verklaart door stijging van de uitkering.
Score:

 De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden
In de beleidsperiode stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden bij de gemeenten in de regio
Midden-Limburg. De groeiende instroom van het aantal statushouders is een belangrijke
verklaring voor deze groei. In 2017 daalt voor het eerst het aantal uitkeringsgerechtigden.
De stand is in 2017 hoger als in 2014.
Score:

 De ontwikkeling van het aantal loonkostensubsidies
Door de inzet van loonkostensubsidies neemt het aantal inwoners met een P-wet
uitkering af. In de periode 2015 -2017 stijgt het aantal loonkostensubsidies van 8 in 2015
naar 191 in 2017.
Score:
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 De ontwikkeling van het budget dat wordt ingezet voor LKS
De ontwikkeling van het budget voor LKS volgt dat van het aantal ingezette
loonkostensubsidies. De gemiddelde LKS bedraagt rond de € 3.500, - per persoon/per
jaar.
Score:

 De ontwikkeling van het aantal instromers in de P-wet uitkering
In 2014 is de instroom nog 1789 cliënten. De twee jaar daarna daalt de instroom beperkt.
In 2017 daalt de instroom spectaculair naar 1049 nieuwe cliënten.
Score:

 De ontwikkeling van het aantal uitstromers uit de P-wet uitkering
De uitstroom uit de uitkering is in de periode 2014-2017 redelijk constant. In 2014 zijn het
er 1582 per jaar. Tot eind oktober 2017 1270. Omgerekend voor heel 2017 gaat het om
meer dan 1.500 uitstromers uit de uitkering. Dat levert wel een aandachtspunt op. Een
toename van de uitstroom ligt meer voor de hand in tijden van economische groei.
Mogelijk wijzigt de samenstelling van de groep inwoners met een P-wet uitkering. Dat
zou betekenen dat de mensen die in de uitkering blijven in een tijd van economische
groei meer problemen hebben die maken dat zijn niet kunnen deelnemen aan het
arbeidsproces.
Score:

Overall score uitgangspunt 2: vermindering van de uitkeringslast

2.2.3 Uitgangspunt 3: Creëren van werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking
Hieronder de indicatoren die zijn gebruikt en de score op deze indicatoren.
 Het aantal werkplekken dat is gerealiseerd voor de doelgroep van de banenafspraak.
Aantallen per jaar voor de periode 2014-2017
Uit de UWV rapportage van de zomer 2017 blijkt dat de gemeenten in de regio MiddenLimburg heel goed scoren op deze landelijke indicator. Er zijn tot eind 2017 412 banen
meer gerealiseerd dan de indicatie die de Werkkamer afgaf voor Midden-Limburg.
Opvallend is dat juist de overheid, ook in Midden-Limburg, fors achterblijft.
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Score:



Het aantal werkplekken dat is gerealiseerd voor de doelgroep met een indicatie Nieuw
Beschut Werk uit de P-wet. Aantallen per jaar voor de periode 2014 – 2017

Tot eind 2016 voerden de gemeenten in Midden-Limburg een terughoudend beleid als het
gaat om de invulling van nieuw beschut werk. Sinds de wettelijke verplichting die op 1
januari 2017 van kracht is geworden werken gemeenten actief aan de invulling van nieuw
beschut werk.
Score:

Overall score uitgangspunt 3: realiseren van werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking

2.2.4 Uitgangspunt 4: Preventie van instroom in de Participatiewet
Hieronder de indicatoren die zijn gebruikt en de score op deze indicatoren
 Het aantal 1e meldingen voor de aanvraag van een uitkering per gemeente per jaar
 Het aantal aanvragen dat daadwerkelijk wordt ingediend per jaar
 Het aantal aanvragen dat leidt tot een uitkering per jaar
 Aantal schoolverlaters dat per jaar deelneemt aan een van school naar werk traject per
gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017.
 Het aantal schoolverlaters dat nu deelname aan dit traject daadwerkelijk een baan
heeft, per gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017.
 De ontwikkeling van het percentage dat alsnog een uitkering aanvraagt na het traject.
Percentage van de totale groep. Veranderingen van dit percentage in de periode 20142017.
 Aantal deelnemers aan een einde WW traject, per gemeente per jaar. Voor de periode
2014-2017
 Aantal deelnemers aan een einde WW traject dat voor ingaan P-wet uitkering een
betaalde baan vindt, per gemeente per jaar. Voor de periode 2014-2017.
 Veranderingen in het percentage deelnemers aan eind WW-traject dat voor ingaan
bijstand een betaalde baan vindt over de periode 2014-2017 gezien.
Op de eerste drie indicatoren kan niet gescoord worden. Gemeenten registreren de eerste
melding niet. Daarnaast gaan gemeenten heel verschillend om met de definitie van het
begrip ‘aanvraag’. Als gevolg daarvan zijn geen cijfers beschikbaar bij deze drie indicatoren.
Ook bij de indicatoren rond schoolverlaters zijn geen cijfers beschikbaar. Duidelijk is wel
dat de jeugdwerkloosheid fors is gedaald in de afgelopen periode. Tegelijkertijd is
vastgesteld dat het volume van jongeren onder de 27 jaar met een Participatiewet uitkering
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min of meer gelijk blijft in de beleidsperiode. Alleen in de gemeenten Weert en Nederweert
loopt een pilot rond preventie gericht op kandidaten aan het einde van hun WW uitkering.
Uit de cijfers blijkt dat nog steeds mensen doorzakken van de WW naar een Participatiewet
uitkering. De gemeenten Nederweert, Roermond en Weert houden dit bij. In 2014 zakten
nog 258 mensen door van WW naar WWB. In 2017 zijn dat er 88. Een daling van 65%! De
instroom in de bijstand daalt fors. Van bijna 1800 per jaar in 2014 naar een geschatte 1200
over 2017. Dat is een daling van 16,5%.
Overall score uitgangspunt 4: Preventie van de instroom in de P-wet

2.2.5 Uitgangspunt 5: Jaarlijks keuzes maken bij de inzet van voorzieningen
Dit betreft een kerntaak van de stuurgroep. Alle onderwerpen die relevant waren zijn tijdens
de beleidsperiode afgehandeld.
Score:

2.2.6 Uitgangspunt 6: Transformatie van de Wsw
Hieronder de indicatoren die zijn gebruikt en de score op deze indicatoren.
 Het aantal werkplekken / formatieplaatsen dat binnen de Wsw is verdwenen door krimp
van de doelgroep Wsw. Aantallen per jaar voor de periode 2015-2017
De krimp van de Wsw formatie is een organisch proces. Er is sprake van natuurlijk verloop
van 5% van de formatie per jaar. In financiële zin heeft de krimp ook effecten. De subsidie
inkomsten voor het SW-bedrijf dalen om twee redenen. Het aantal SW-medewerkers daalt.
En de subsidie per se Wsw daalt in de periode 2014-2019 met 18%.


Het aantal vrijgevallen werkplekken binnen de Wsw dat is ingevuld door kandidaten uit
de doelgroep banenafspraak / NBW. Aantallen per jaar over de periode 2015-2017

De inzet van de gemeenten is om zoveel mogelijk werkplekken, ook in het kader van de
banenafspraak, te realiseren bij private werkgevers. Tegelijkertijd worden bij de SWbedrijven inwoners uit de P-wet in dienst genomen.


Gerealiseerde efficiëntie verbetering bij de uitvoering van de Wsw in de beleidsperiode
2014-2017

De genoemde krimp van SW-formatie en de dubbele krimp van de SW-subsidie maakt het
noodzakelijk om te werken aan verlaging van de kosten en verhogen van de opbrengsten
op activiteiten. Op beide terreinen worden stappen gezet. Deze zijn niet afdoende om de
afnemende subsidie inkomsten te compenseren. De afzonderlijke SW-bedrijven hebben in
de beleidsperiode diverse maatregelen genomen om hun kosten te verlagen en
opbrengsten te verhogen. In 2015 en 2016 is toegewerkt naar een fusie. Mede met als doel
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om nog een structurele kostenbesparing te realiseren. Uiteindelijk is eind 2016 besloten
dat de fusie niet doorgaat. Dat noodzaakt tot herijking. In de loop van 2017 zijn de
gemeenten via de besturen van de afzonderlijke SW-bedrijven aan de slag om een nieuw
perspectief te creëren voor een zelfstandig voortbestaan van beide bedrijven. De realisatie
daarvan valt volledig in de volgende beleidsperiode 2018-2021.


Hoe maken de gemeenten die deelnemen in een SW-bedrijf gebruik van dit bedrijf bij de
re-integratie van inwoners met een bijstandsuitkering?

In de beleidsperiode 2014-2017 maken de gemeenten intensief gebruik van hun SW-bedrijf
of daaraan gelieerde organisaties. De gemeenten Nederweert en Weert plaatsen
opdrachten bij Werk.Kom. In deze organisatie werken de sociale diensten van beide
gemeenten samen met de Risse. De gemeenten die participeren in Westrom plaatsen op
jaarbasis 400 trajecten bij Westrom. In beide gevallen is sprake van intensieve
samenwerking. De feitelijke transformatie van de Wsw moet nog beginnen. Deze zal met
name beslag krijgen in de komende beleidsperiode.
Overall score uitgangspunt 6: De transformatie van de Wsw

2.2.7 Uitgangspunt 7: Vormgeven van het werkbedrijf
Er is gekozen voor het vormgeven van het regionaal werkbedrijf als een lichte structuur met
als opdracht de realisatie van de banenafspraak voor inwoners die zijn toegelaten tot het
doelgroepenregister. Het werkbedrijf staat en het functioneert als zodanig.
Geconstateerd wordt dat werkgevers het werkbedrijf meer gaan aanspreken op knelpunten
op de arbeidsmarkt. Het belang van een platform dat genoemd probleem oppakt groeit.
Voor de komende jaren is het zaak dat gemeenten in Midden-Limburg bepalen op welke
tafel zij met werkgevers samen beleid willen maken op het terrein van arbeidsmarkt en
personeelsvoorziening.
Overall score uitgangspunt 7: vormgeven van het werkbedrijf

2.2.8 Uitgangspunt 8: Samenwerking gemeente en werkgever
Hierbij is met name gekeken naar initiatieven die gemeenten in Midden-Limburg, vaak
samen met het UWV, hebben ontwikkeld met een voor werkgevers in de regio. Dergelijke
initiatieven lopen veelal via het WSP. Dan wel via een van de vestigingsplaatsen van het
WSP Midden-Limburg. Het beeld is dat er succesvolle initiatieven zijn ontwikkeld. Bij
uitgangspunt 7 is aangegeven dat de toenemende spanning op de arbeidsmarkt vraagt om
een intensiever samenspraak en samenwerking met werkgevers.
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Overall score uitgangspunt 8: Samenwerking gemeente en werkgever

2.2.9 Uitgangspunt 9: Verwerven van aanvullende middelen en subsidies
In de beleidsperiode zijn vrijwel altijd regionaal initiatieven ontwikkeld om extra middelen
te verwerven voor het arbeidsmarktbeleid en doelgroepenbeleid in de regio MiddenLimburg. Zonder ESF is in de beleidsperiode bijna € 1,4 miljoen extra verworven. De
realisatie ESF is op het moment van verschijnen van dit rapport nog niet bekend.
Overall score uitgangspunt 9: verwerven van aanvullende middelen en subsidies
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3. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
3.1 Samenvatting score beleidsevaluatie op 9 uitgangspunten
In onderstaande tabel wordt de overall score gepresenteerd van ieder van de 9
onderzochte uitgangspunten. Dat leidt tot het volgende beeld:

Waarde
Uitgangspunt
Iedereen levert
een bijdrage
Dalende
uitkeringslast
Werkplekken voor
arbeidsbeperkten
Preventie
instroom
Jaarlijkse keuzes
voorzieningen
Transformatie
Wsw
Vormgeven
Werkbedrijf
Samenwerking
gemeente en
werkgevers
Verwerven extra
Middelen

Niet
gerealiseerd

Onvoldoende
gerealiseerd

Geen
verandering

Verbetering Forse
verbetering

3.2 Conclusies
De overall conclusie is dat het beleid in de periode 2014-2017 effectief is geweest. Daarbij
had het beleid de steun in de rug van een economie die met name in 2016 en 2017 fors is
aangetrokken. Met een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid en daling van de
jeugdwerkloosheid als gevolg.
3.2.1

Inhoudelijk

1. De Uitgangspuntennotitie van juni 2014 heeft een goed kader geboden en op
hoofdlijnen richting gegeven aan de implementatie van de Participatiewet en het
arbeidsmarktbeleid in de regio Midden-Limburg.
2. Genoemde notitie bevat veel onderwerpen die als uitgangpunt aangemerkt kunnen
worden. Niet altijd is duidelijk of iets een aandachtspunt is. Ook de rangorde en de
relatie tussen genoemde uitgangspunten is niet altijd duidelijk.
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3. De uitgangspunten uit de notitie zijn niet verder uitgewerkt. Als gevolg daarvan geven
ze (te) globaal de richting aan. Ze zijn onvoldoende concreet om als meetbare
doelstelling gehanteerd te kunnen worden.
4. Het karakter van de arbeidsmarkt is tijdens de beleidsperiode ingrijpend veranderd. In
2013 was de crisis nog volop aanwezig, eind 2017 staan we voor een gespannen
arbeidsmarkt. Die in ieder geval in 2018 aanhoudt. Of de arbeidsmarkt zo sterk blijft is
onzeker.
5. De groei van de werkgelegenheid is fors. Zeker in 2017. En naar verwachting ook in
2018. De jeugdwerkloosheid daalt spectaculair. De realisatie van de banenafspraak
loopt boven verwachting. De publieke werkgevers blijven sterk achter in hun bijdrage.
6. De constatering dat tegelijkertijd de volgende twee ontwikkelingen plaats vinden is
een spannende. Forse groei van de werkgelegenheid en een groei van de
uitkeringslast. De oorzaken, de achterliggende factoren hiervan zijn nog niet duidelijk.
Dat vraagt nader onderzoek.
7. De resultaten die op de onderzochte uitgangspunten zijn vastgesteld kunnen niet
eenduidig worden toegewezen aan een oorzaak of beleidsmaatregel. Wel duidelijk is
dat de forse groei van de (regionale) economie en werkgelegenheid bijdragen aan het
realiseren van de uitgangspunten van 2014.
8. Het overall beeld is de resultaten in de beleidsperiode 2014-2017 als redelijk goed
kunnen worden getypeerd.
3.2.2

Methodes en instrumenten

Bij de conclusies hierboven is al aangegeven dat er vragen zijn bij de uitwerking van de
uitgangspunten uit de notitie van 2014. Hier worden deze vragen nader aangescherpt.
1. Er wordt gewerkt met veel uitgangspunten naast elkaar. De onderlinge samenhang is
niet altijd duidelijk.
2. Het ontbreekt nog aan focus bij de gehanteerde uitgangspunten.
3. Er is geen vaste werkwijze voor het vertalen van uitgangspunten naar doelen,
doelstellingen, indicatoren en noodzakelijke instrumenten om veranderingen in de
prestatie te kunnen meten.
4. Afspraken hierover zijn de afgelopen beleidsperiode nog onvoldoende gemaakt.
Gevolg is dat op diverse indicatoren geen informatie beschikbaar is waarmee
gemeten kan worden of een noodzakelijke prestatie daadwerkelijk verbeterd.
3.3 Aanbevelingen
In de periode 2014-2017 is de arbeidsmarkt in Midden-Limburg ingrijpend veranderd.
Begin 2018 is er zelfs sprake van een krappe arbeidsmarkt. Terwijl ook in 2018 zelf nog
een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid wordt verwacht. Hoe lang deze
ontwikkeling aanhoudt in de beleidsperiode 2018-2021 is onzeker.
Zeker is dat de gemeenten die participeren in de stuurgroep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid in de komende beleidsperiode, 2018-2021, te maken krijgen met een
afnemend Participatiebudget. Schaarste aan middelen noodzaakt tot prioriteiten. Tegen
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de achtergrond van bovenstaande constateringen volgen hieronder aanbevelingen die
aansluiten op de samenvatting en de conclusies van de evaluatie.
Aanbevelingen:
1. Stel voor de periode 2018-2021 een nieuwe notitie vast waarin de uitgangspunten en
de doelen voor de komende vier jaar zijn uitgewerkt.
2. Beperk het aantal doelen dat wordt nagestreefd. De schaarse middelen noodzaken tot
een scherpe focus en prioriteitstelling.
3. Ga bij het uitwerken van de doelstellingen voor de beleidsperiode 2018-2021
planmatig te werk:
a. Vertaal de beleidsdoelen in concrete, meetbare doelstellingen
b. Stel op basis van de concrete doelstellingen een concreet werkplan vast voor
de nieuwe beleidsperiode
c. Neem bij het uitwerken van iedere doelstelling consequent de volgende
aandachtspunten mee:
i. Wat is de actuele prestatie die wordt geleverd, welke meetbare
verbetering wordt nagestreefd in de beleidsperiode 2018-2021?
ii. Welke metingen moeten plaats vinden om de voortgang te kunnen
volgen?
iii. Wordt de vereiste informatie al gemeten via bestaande registraties?
iv. Zo ja, doen de deelnemende gemeente dat op een uniforme wijze?
v. Zo nee, moet de ontwikkeling en invoering van die uniforme registratie
worden meegenomen in het plan om de doelstelling te kunnen meten?
d. Monitor periodiek de realisatie van de doelstellingen waaraan gewerkt wordt.
Stuur zo nodig bij.
4. Werkgevers signaleren steeds nadrukkelijker dat zij behoefte hebben aan een goede
personeelsvoorziening. Werkgevers zoeken een platform om dat vraagstuk te
agenderen, urgentie te geven.
Bepaal als stuurgroep op welke agenda werkgevers dit onderwerp plaatsen in de
beleidsperiode 2018-2021: die van de stuurgroep RAB Midden-Limburg of die van
het regionaal werkbedrijf Midden-Limburg.
Als wordt gekozen voor de agenda van het regionaal werkbedrijf, zorg dan voor
directe vertegenwoordiging van de gemeenten die deelnemen in de stuurgroep.
5. De gemeenten hebben een voorbeeld functie bij het realiseren van de Banenafspraak
in het publieke domein. In de afgelopen periode blijft juist de publieke sector achter
bij de realisatie. Maak van het realiseren van het publieke aandeel in de
banenafspraak een prioriteit in de beleidsperiode 2018-2021.
6. Doe in 2018 onderzoek naar twee vraagstukken die naar voren komen uit de
beleidsevaluatie over de periode 2014-2017:
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a. Hoe komt het dat tijdens een periode van forse groei van de economie en de
werkgelegenheid de uitkeringslast van de gemeenten in Midden-Limburg
toeneemt?
b. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt blijft redelijk constant.
Ook de groep jongeren zonder werk blijft in omvang redelijk stabiel. De
inschatting is dat aard van de problematiek van beide groepen anno 2018
aanzienlijk complexer is dan in 2014.
Beantwoord beide onderzoeksvragen in 2018 en bepaal op basis van de uitkomsten of
het zinvol en financieel haalbaar is om op (een deel van) de huidige mensen uit deze
groepen re-integratie acties in te zetten.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Sinds 2011 werken de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg samen aan het
arbeidsmarktbeleid voor genoemde regio. De huidige samenstelling van de stuurgroep is
ontstaan na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Met de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 voor de deur heeft de stuurgroep besloten om twee evaluaties uit te voeren. Een
evaluatie van het gevoerde beleid in de periode 2014-2017. En een evaluatie waarbij wordt
ingegaan op het functioneren van de stuurgroep zelf. In deze rapportage wordt specifiek
ingegaan op deze laatst genoemde evaluatie.
1.2

Werkwijze

Voor het uitvoeren van de evaluatie van het functioneren van de stuurgroep is als volgt te
werk gegaan. Aan alle leden van de stuurgroep is gevraagd om onderwerpen aan te reiken
voor de evaluatie. Op basis van deze onderwerpen is een vragenlijst uitgewerkt. Per
onderscheiden thema is een aantal stellingen geformuleerd. De vragenlijst is door ieder lid
van de stuurgroep individueel ingevuld. De resultaten zijn samengebracht in één overzicht.
In dit overzicht heeft de score op iedere stelling een kleur gekregen. Bij een hoge, positieve
score die door veel bestuursleden hetzelfde werd gescoord kreeg de betreffende stelling
de kleur groen. Bij een lage score of bij een sterk uiteenlopende score kreeg de stelling de
kleur geel of oranje.
Op basis van deze samenvatting is op 13 december 2017 in Roosteren een bijeenkomst
georganiseerd met de hele stuurgroep. Daarbij zijn de score en de kleur per stelling
doorgesproken. In dit document worden de resultaten gepresenteerd van die bespreking.
Daarbij wordt ingegaan op de vraag: Wat hebben we er van geleerd? En op de vraag: welke
aandachtspunten levert onze evaluatie op voor de leden van de stuurgroep die na de
verkiezingen van 2018 de kar gaan trekken?

2.

Resultaten van de evaluatie

2.1

Resultaten per thema

In de gehanteerde vragenlijst wordt een aantal thema’s onderscheiden. Te weten:
Opdracht en resultaten van de stuurgroep
De effectiviteit van de stuurgroep
De efficiëntie van de stuurgroep
Mensen en team
Deskundigheid en zorgvuldigheid
Interactie tussen stuurgroep en deelnemende gemeenten
In de volgende paragrafen worden per thema de constateringen en conclusies samengevat.
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2.2

Thema 1: opdracht en de resultaten van de stuurgroep

De huidige stuurgroep ging van start aan de vooravond van een grote verandering; de
invoering van de Participatiewet per 01-01-2015. De stuurgroep constateert dat in deze
beleidsperiode een verschuiving is opgetreden. In 2014 was het vooral pionieren rond de
invoering van de nieuwe wet. In de loop van de beleidsperiode komt de stuurgroep in een
fase terecht waarin zaken weer meer gestructureerd zijn.
In de opdracht van de stuurgroep worden twee accenten zichtbaar. Aan de ene kant heeft
de stuurgroep een coördinerende opdracht als het gaat om de afstemming van het
arbeidsmarktbeleid en het beleid rond de uitvoering van de Participatiewet van de
gemeenten in Midden-Limburg. Aan de andere kant staan of komen er ook strategische
thema’s op de agenda van de stuurgroep. Denk aan de relatie tussen Participatiewet, de
WMO en de Jeugdwet. En aan de toenemende vraag naar personeel van werkgevers in de
regio. Ook wordt de relatie met onderwijs in dit verband genoemd. Dit aan de hand van
het voorbeeld van het project Talent in Bedrijf van ROC Gilde. De stuurgroep stelt vast dat
beide accenten aan de orde zijn en relevant zijn voor de opdracht van de stuurgroep.
In de afstemming met de deelnemende gemeenten wordt bepaald welke rol en bijdrage
van de stuurgroep wordt verwacht. Mede afhankelijk van het onderwerp is de stuurgroep
de ene keer coördinerend en de andere keer beleidsmatig sturend. De aansluiting met de
3D’s is een wisselwerking tussen beleid en uitvoering.
2.3

Thema 2: De effectiviteit van de stuurgroep

De leden van de stuurgroep hebben binnen de colleges heel verschillende portefeuilles. De
een heeft alleen de Participatiewet in portefeuille. De ander heel 3D. Sommige wethouders
hebben ook onderwijs in hun portefeuille. Verschillen in portefeuille beïnvloeden ook de
focus.
De onderwerpen waarop de stuurgroep moet presteren veranderen in de tijd en
veranderen door wijzigende omstandigheden. In 2014 stond invoering van de
Participatiewet centraal. In 2017 en ook in de komende jaren wordt de steeds krappere
arbeidsmarkt een speerpunt. De stuurgroep beweegt hierin mee.
Het werken met een stuurgroep voor regionaal arbeidsmarktbeleid heeft in de afgelopen
vier jaar bijgedragen aan kennisdeling en heeft geleid tot verhoging van het kennisniveau
over vraagstukken en oplossingen in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. De
stuurgroep evalueert dit als waardevol.
De stuurgroep stelt vast dat er wel behoefte is aan meer focus in de opdracht van de
stuurgroep. De vraag waarop gefocust moet worden dient de stuurgroep voor de
beleidsperiode 2018-2021 zelf te bepalen. Kijkend naar de actuele ontwikkeling van de
arbeidsmarkt lijkt personeelsvoorziening voor het regionale bedrijfsleven één van de items
waarop aanvullend beleid gewenst is.
Aanbevelingen aan de nieuwe stuurgroep:
Benoem de ambitie voor de komende vier jaar
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Benoem de onderwerpen waarop in de periode 2018-2021 gefocust moet worden;
zowel strategisch als meer coördinerend.
Formuleer een concrete doelstelling die op genoemde onderwerpen bereikt moet
worden
Geef daarbij aan welke partij welke bijdrage moet leveren om tot het gewenste
resultaat te komen
Benoem op welke wijze de stuurgroep de relatie met werkgevers en met de provincie
kan versterken in de komende vier jaar
Toets als laatste of de huidige werkstructuur voor het regionaal arbeidsmarktbeleid,
de stuurgroep, de projectleider, de projectgroep en de beleidsgroep, geschikt is om
de opdracht voor de komende vier jaar te realiseren.
Formuleer zo nodig aanpassingen in deze structuur

2.4

Thema 3: De efficiëntie van de stuurgroep

Bij dit thema komt al snel de relatie tussen de stuurgroep en het regionaal werkbedrijf aan
de orde. De insteek vanuit de gemeenten in Midden-Limburg was om de opdracht van het
regionaal werkbedrijf te beperken tot het aanjagen van de banenafspraak. De werkvorm
was die van een netwerk organisatie.
Ook op dit punt is sprake van veranderende omstandigheden. Het werkbedrijf ontwikkelt
zich meer en meer tot
een strategisch platform met sociale partners. De
werkgeversdienstverlening, de krapte op de arbeidsmarkt wordt besproken. Als deze
ontwikkeling doorzet verschuiven strategische vraagstukken van de agenda van de
stuurgroep naar de agenda van het werkbedrijf. Als de gemeenten dit een wenselijke
ontwikkeling vinden is het prima. Anders is het noodzakelijk daar keuzes in te maken. Die
keuzes sluiten aan bij de aanbevelingen bij 2.3. De effectiviteit van de stuurgroep in de
periode 2018-2021.
Het proces van beleidscoördinatie vraagt ook aandacht. Concrete evaluaties op dit punt
zijn:
De stukken dienen eerder beschikbaar te zijn.
Er dient plaats te zijn voor (lokale) afstemming en ook voor een goede afstemming
tussen de leden van de projectgroep en de stuurgroep.
Idem voor leden van de beleidsgroep en leden van de projectgroep.
De projectgroep legt de relatie naar de uitvoering. De beleidsgroep idem naar beleid.
Er dient ruimte te zijn voor ambtelijke advisering van de bestuurders.
Aanbevelingen aan de nieuwe stuurgroep:
Bepaal in welk platform de gemeenten in Midden-Limburg zaken willen doen met
werkgevers over het regionaal arbeidsmarktbeleid
Geef op basis van deze keuze aan waar de focus ligt van de stuurgroep in de
komende vier jaar
Benoem welke expertise nodig is, in de stuurgroep en in de ondersteuning van de
stuurgroep, om de nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren
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Maak bij de start afspraken over de routing en de planning van beleidscoördinatie.
Evalueer in de eerste twee jaar aan de hand van concrete cases of dit proces naar
wens verloopt. Stuur zo nodig bij.

2.5

Thema 4: Mensen en team

Bij de evaluatie van dit thema ging het gesprek vooral over de dynamiek binnen de
stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Binnen Midden-Limburg
wordt soms gesproken over twee sub regio’s: Oost en West.
Kern vraag is of deze ontwikkeling wenselijk is en versterkt moet worden? Of dat juist de
focus op het gezamenlijke de voorkeur heeft. Duidelijk is dat de toenemende druk die
ondernemers zetten op de agenda van het regionaal werkbedrijf van invloed is op het
denken over sub regio’s. Gemeenten willen rechtstreeks betrokken zijn bij afspraken met
werkgevers. Via de stuurgroep kan dat, via het regionaal werkbedrijf kan dat niet.
Aanbevelingen aan de nieuwe stuurgroep:
Formuleer een gezamenlijk beleid over regionaal werken of sub-regionaal werken
Houdt bij het kiezen van het platform waarin gemeenten arbeidsmarktbeleid maken
met werkgevers in de regio rekening met behoefte van deelnemende gemeenten om
direct betrokken te zijn op dit onderwerp
Houdt bij het evaluatie en eventuele bijstelling van het proces van beleidscoördinatie (
zie aanbevelingen bij thema 3) rekening met de behoefte om lokaal en sub-regionaal
af te stemmen voor het in de stuurgroep komt.
Zorg er voor dat stukken tenminste twee weken voor behandeling in de stuurgroep
beschikbaar zijn voor de gemeenten.

2.6

Thema 5: Deskundigheid en zorgvuldigheid

Bij dit thema is met name stil gestaan bij de rol van de adviseurs in de stuurgroep. Bevestigd
wordt dat de rol van UWV en beide directeuren van SW puur adviserend is. Dat geldt ook
als het gaat om de opzet van de werkgeversbenadering en de samenwerking tussen de
twee units van het Werkgevers Service Punt. Een recente memo van de VNG over het
regionale arbeidsmarkbeleid, ook in relatie met de werkgeversdienstverlening, is
verhelderend. De kernboodschap is: De regio’s zijn bepalend en niet UWV Amsterdam.

2.7

Thema 6: Interactie tussen de stuurgroep en de deelnemende gemeenten
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Bij de evaluatie van dit onderwerp is benoemd dat meer aandacht nodig is voor het proces
van beleidscoördinatie tot en met de implementatie in de werkpraktijk van gemeenten. Dat
vraagt aandacht in diverse stappen van dit proces: Dan gaat het om vragen als:
Waarom pakken we dit onderwerp op?
Wat is het doel, het resultaat dat gemeenten hiermee nastreven?
Wat is de gemeenschappelijke afspraak die met elkaar maken?
Standaardiseren we werkwijzen en manier van registreren voldoende om de effecten
in de praktijk te kunnen meten en beoordelen?
Levert de implementatie in de praktijk ook het beoogde effect, het gewenste resultaat
op?
Ook wordt vastgesteld dat het noodzakelijk is de relatie van de gemeenten in MiddenLimburg, en daarmee die van de stuurgroep, met belangrijke stakeholders concreter te
benoemen. En vervolgens de samenwerking aan te scherpen. Partijen die in dit verband
genoemd worden zijn: de provincie, onderwijs instellingen, Keyport. Hier komt ook de vraag
weer aan de orde in welk platform de gemeenten samen met werkgevers in de regio
afspraken willen maken. Als dat toch het werkbedrijf wordt dan willen gemeenten uit het
westelijk deel van Midden-Limburg direct vertegenwoordigd worden in het werkbedrijf.
Aanbevelingen voor de nieuwe stuurgroep:
Benut in 2018-2019 twee grotere onderwerpen waarop beleidscoördinatie door de
stuurgroep wordt verzorgd om te komen tot een evaluatie van het hele proces van
begin tot einde, inclusief effectmeting.
Definieer de relaties met stakeholders. Geef aan welke rol de stuurgroep hierin moet
spelen. Betrek de uitkomst hiervan ook op de aanbevelingen bij thema 2

Algemene aanbeveling:
Bespreek deze notitie in de laatste stuurgroep vergadering van deze beleidsperiode. Stel
vast welke aanbevelingen worden overgenomen en worden overgedragen aan de
stuurgroep voor de periode 2018-2021.
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