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Voorwoord
Voor u ligt het rapport De Kracht van sociaal ondernemen in Zoetermeer en LeidschendamVoorburg. Voor het vijfde jaar op rij hebben de vier partners een onderzoek laten uitvoeren naar
de economische prestaties van het regionale bedrijfsleven en een actueel thema.
Zoals u in de titel terug kunt lezen is gekozen voor het thema “sociaal ondernemen”. Sociale
ondernemers werken vanuit de ambitie om maatschappelijke verandering teweeg te brengen.
Op de arbeidsmarkt is maatschappelijke verandering noodzakelijk. De samenstelling van de
beroepsbevolking verandert de komende decennia sterk door de vergrijzing en de veranderingen
in de sociale zekerheid. Toekomstige krapte kan worden opgelost door groepen in te zetten die
tot op heden te weinig participeren. Voor ondernemers spelen daarbij ideologische en economische factoren een rol. In dit rapport leest u terug hoe ondernemers bij de veranderingen op
de arbeidsmarkt kunnen faciliteren en wat dit oplevert.
Dit rapport is tot stand gebracht in goede onderlinge samenwerking tussen de vier partners:
de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, de Kamer van Koophandel Den Haag
en de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en is opgesteld door de onderzoekers van Rabobank
Nederland. Wij wensen u veel leesplezier.

Namens Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer,

Namens Kamer van Koophandel Den Haag,

Drs. T.M.M. Tetteroo MBA

P.J.A.M. Luijkx

Directeur Commercie

Directeur Kantoor Zoetermeer en Oostland

Namens de gemeente Zoetermeer,

Namens de gemeente
Leidschendam-Voorburg,

Ir. B. Emmens

Drs. P.M.M. van Ostaijen

Wethouder

Wethouder

Dr. T.J. Haan

Drs. G.G.J Rensen

Wethouder

Wethouder
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Inleiding

Evenals de voorgaande edities bestaat De Kracht van de Ondernemer uit twee onderdelen: een inventarisatie van de economische prestaties en een themastudie.
De inventarisatie gebeurt aan de hand van de uitkomsten van de door Rabobank ontwikkelde
Regionaal-Economische Thermometer en gaat in op de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer in 2010. Hierover leest u meer in hoofdstuk twee.
Met de themastudie besteden we dit jaar aandacht aan “sociaal ondernemen”. Het thema sluit
aan bij het onderzoek van 2010 waarin is ingegaan op de mate waarin het bedrijfsleven in
Vlietstreek-Zoetermeer bereid is om sociaal-maatschappelijke investeringen te doen. Dergelijke
investeringen, bijvoorbeeld in personeel, zijn een duidelijke uiting van sociaal ondernemen.
Veranderingen in het economische en sociaal-maatschappelijke speelveld maken het thema
daarbij extra actueel. Enerzijds hebben we de afgelopen decennia gebouwd aan een zeer welvarende samenleving; kwantitatieve economische groei lijkt in de toekomst echter minder vanzelfsprekend te zijn dan voorheen. Anderzijds vindt er door de vergrijzing en ontgroening een
verschuiving plaats binnen onze beroepsbevolking en tussen het werkende en niet-werkende
deel van de Nederlandse bevolking. Er zijn straks minder mensen om het werk te doen en er
bestaat een reële kans dat er in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Zo geven de
prognoses aan dat in Vlietstreek-Zoetermeer de omvang van de potentiële beroepsbevolking1
tot 2030 met meer dan 10 procent afneemt. Om welvarend te blijven, zullen we moeten zorgen
dat we zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt betrekken en actief houden.
Leeswijzer
De hoofdstukken drie tot en met zes zijn gewijd aan de themastudie. De hoofdstukken zijn
gebaseerd op kwantitatieve gegevens en een aantal gesprekken met arbeidsmarktexperts en
ondernemers. In bijlage drie staat een overzicht van de geïnterviewde personen.
In hoofdstuk drie staat het arbeidsaanbod centraal. In hoofdstuk vier verdiepen we ons in de
vraag naar arbeid. Hoofdstuk vijf is gewijd aan de krapte op de arbeidsmarkt en in hoofdstuk
zes schetsen we een aantal praktijkvoorbeelden van sociale ondernemers en hun ondernemingen. Verder beschrijven we de beleidskaders waarbinnen zij opereren. Ten slotte bieden we in
hoofdstuk zeven een overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies. Daarnaast doen
we een aantal aanbevelingen aan bedrijfsleven, overheid en andere belanghebbenden om sociaal ondernemerschap verder te stimuleren.
In dit rapport staat de regio Vlietstreek-Zoetermeer centraal. Deze regio bestaat uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en de plaats Benthuizen. Vanwege het ontbreken van
1 Alle inwoners van

data op het niveau van individuele plaatsen is Benthuizen in het onderzoek buiten beschou-

15 tot en met 64 jaar

wing gelaten.
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2. Het economisch presteren
Dit hoofdstuk gaat in op de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio
Vlietstreek-Zoetermeer. Alvorens in te gaan op de regionale prestaties in 2010 beschrijft
de eerste paragraaf de macro-economische context waarin het regionale bedrijfsleven
in 2010 heeft geopereerd. De (regionale) economische vooruitzichten komen aan bod
in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. Daarnaast gaan we in het themahoofdstuk in
op de vooruitzichten die samenhangen met de arbeidsmarkt.

2.1

Economische ontwikkelingen in 2010

De reële groei van de Nederlandse economie kwam over heel 2010 uit op 1,9 procent. Deze
groei was vooral te danken aan de sterke opleving van de wereldhandel. Zo nam het Nederlandse exportvolume weer flink toe. In 2010 werd er 10,9 procent meer uitgevoerd dan een jaar
eerder en het invoervolume steeg met 10,6 procent. Onder andere de industrie, de transportsector en de groothandel hebben in 2010 geprofiteerd van de toename van de wereldhandel.
Andere sectoren, zoals de detailhandel en de horeca, hadden het nog steeds moeilijk. Dit kwam
doordat deze sectoren veel sterker afhankelijk zijn van de binnenlandse bestedingen (door consumenten en bedrijven) en die consumenten lieten hun geld in 2010 nog niet echt rollen.
Door het stimuleringsbeleid dat de overheid tijdens de crisis heeft gevoerd, zijn de overheids
financiën in 2009 en 2010 drastisch verslechterd. Het kabinet heeft hiervoor in zijn regeer
akkoord en de begrotingsvoorstellen de nodige bezuinigingsplannen gepresenteerd om die
tekorten te verkleinen2.

2.2

De economie in Vlietstreek-Zoetermeer

Sectorstructuur
De sectorstructuur van een regio is doorgaans zeer bestendig. Een groot deel van de werk
gelegenheid in de regio komt op het conto van de zorg en de zakelijke diensten (uitgesplitst
naar onderzoek & advies en facilitair). Leidschendam-Voorburg kent daarnaast veel werkgelegenheid in de consumentgerichte sectoren detailhandel en horeca.

2 Economisch Kwartaalbericht maart 2011,
Rabobank.
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Figuur 2.1 Productiestructuur (aandeel banen per sector), 1 januari 2010
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Bedrijfsdynamiek
In 2010 was een duidelijke toename van het aantal starters waar te nemen. Landelijk steeg het
starterspercentage van 7,6 naar 8,5. Zowel in Zoetermeer als in Leidschendam-Voorburg lag het
aandeel starters in 2010 boven het landelijke gemiddelde (figuur 2.2). In totaal waren er 800 starters in Zoetermeer en bijna 500 starters in Leidschendam-Voorburg in 2010. Het aantal overige
oprichtingen was in 2009 hoger dan in 2010, wat mede het gevolg is van veranderingen in de
Wet Handelsregister die in 2009 het aantal inschrijvingen opstuwden.
Tegenover het hogere aantal starters in Zoetermeer stond ook een hoger aantal opheffingen.
Net als in 2009 hield 7,5 procent van de ondernemers er mee op. Hierbij ging het om 600
bedrijven. In Leidschendam-Voorburg lag het percentage opheffingen net boven de 6 procent
(335 bedrijven).
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Figuur 2.2 Bedrijfsdynamiek, 2009 en 2010
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Werkgelegenheidsontwikkeling
Figuur 2.3 toont de geïndexeerde werkgelegenheidsontwikkeling sinds 2000. In de grafiek is
goed te zien dat de werkgelegenheid zich in 2008 op het, tot nog toe, hoogste niveau bevond.
Leidschendam-Voorburg vormt hierop een uitzondering omdat men zich geconfronteerd zag
met het vertrek van enkele grote werkgevers (waaronder CBS en de AIVD). Na 2008 hebben bedrijven en de overheid de broekriem aangehaald en is er gesneden in het aantal banen. Zowel
in Leidschendam-Voorburg als in Zoetermeer nam in bijna alle sectoren de werkgelegenheid af.
Uitzonderingen hierop waren de horeca, het onderwijs en de zorg in Zoetermeer en de advies
& onderzoeksdiensten in Leidschendam-Voorburg.

Figuur 2.3 Werkgelegenheidsontwikkeling (index 1 januari 2010)
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2.3

Over de Regionaal-Economische Thermometer

De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet de economische prestaties van Neder
landse regio’s en vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden
gemeten aan de hand van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn ondergebracht bij twee
indicatoren: ‘economische groei’ en ‘economische kracht’. Samen vormen zij de score voor de
‘economische prestatie’. Onderstaande figuur geeft de opbouw van het model weer. In bijlage
een zijn de definities van de acht variabelen opgenomen.
Winstgroei

Rendement op Eigen Vermogen

Investeringsgroei

Investeringsratio

Productiegroei

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsvolumegroei

Werkgelegenheidsfunctie
Groei

Kracht

Prestatie

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke
variabele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde
winstgroei in Nederland 10 procent bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Als het cijfer boven de zes ligt, betekent dit
dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering met een cijfer onder de zes
duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende beoordeeld3.
Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier krachtvariabelen. Het
rapportcijfer voor de economische prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor
groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen
van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend met
de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de cijfers die wij
dit jaar over 2010 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren.
3 De rapportcijfers variëren

Deze verschillen hebben te maken met actualisatie van het bronmateriaal.

van 3 tot 9. De mate
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waarin de regionale score

2.4

afwijkt van het gemid-

Thermometerstand

Na de relatief goede prestaties van het bedrijfsleven in 2009 zijn de twee gemeenten in Vliet-

delde van alle regio’s

streek-Zoetermeer in 2010 weer iets teruggezakt ten opzichte van Nederland. De verklaring

(de standaarddeviatie)

hiervoor is dat andere gebieden in ons land sterker wisten te profiteren van het (inter)nationale

vertaalt zich in punten die

herstel. Dat Groot-Amsterdam het stokje van de Agglomeratie ’s-Gravenhage overnam en dit

de regio meer of minder

jaar bovenaan de jaarlijkse Regio Top 40 staat is dan ook niet verwonderlijk. Groot-Amsterdam

krijgt toebedeeld dan dat

is namelijk bij uitstek een regio met veel conjunctuurgevoelige en internationaal opererende

landelijke gemiddelde:

bedrijven. De lagere score voor Vlietstreek-Zoetermeer (figuur 2.4) lag voornamelijk aan de ver-

een zes.

slechtering van het rapportcijfer voor economische groei.
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Figuur 2.4 Economisch presteren Leidschendam-Voorburg
en Zoetermeer
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Om een indruk te geven van de omvang van het bedrijfsleven in de twee gemeenten is in
figuur 2.5 het relatieve belang van een aantal indicatoren weergegeven. Ongeveer een derde
van wat het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer in 2010 realiseerde, was afkomstig uit Leidschendam-Voorburg, twee derde kwam uit Zoetermeer. Voor wat betreft het aantal vestigingen
heeft Leidschendam-Voorburg een relatief groter belang; de bedrijfsvestigingen in Leidschendam-Voorburg zijn gemiddeld wel wat kleiner dan in Zoetermeer. Dit verklaart ook waarom ze
qua bruto toegevoegde waarde en investeringen minder sterk meewegen.

Figuur 2.5 Verdeling bedrijfsindicatoren Leidschendam-Voorburg
en Zoetermeer, 2010
Bruto
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Bron: Rabobank, EIM

4 Hier gedefinieerd als het
werkgebied van de Kamer

Als we de prestaties van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer vergelijken met die van

van Koophandel Den Haag.

het bedrijfsleven in de regio Den Haag4 valt te constateren dat men het minder goed heeft
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gedaan dan een jaar eerder. Zoetermeer ging van de 11e positie in 2009 naar de 18e positie in
2010, terwijl Leidschendam-Voorburg zich handhaafde op de 22ste positie op de ranglijst met
27 gemeenten.
Tabel 2.1 Rapportcijfer economische prestatie en positie gemeenten regio Den Haag (2010)
2010
Pijnacker-Nootdorp
Lansingerland
Den Haag
Boskoop
Alphen aan den Rijn
Westland
Midden-Delfland
Leiderdorp
Noordwijk
Voorschoten
Delft
Leiden
Rijswijk
Oegstgeest
Nieuwkoop
Hillegom
Noordwijkerhout
Zoetermeer
Kaag en Braassem
Wassenaar
Rijnwoude
Leidschendam-Voorburg
Lisse
Katwijk
Zoeterwoude
Teylingen
Bodegraven

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prestatie
6,7
6,6
6,5
6,4
6,4
6,3
6,1
6,1
6,1
6,0
5,9
5,9
5,7
5,6
5,5
5,5
5,4
5,4
5,3
5,2
5,2
5,1
5,1
4,9
4,7
4,6
4,5

Bron: Rabobank, EIM

2.5

Economische groei

De indicatoren behorende bij economische groei zijn de conjunctuurindicatoren. Deze fluctueren dus al naar gelang het goed of slecht gaat met de economie. Het in 2010 ingezette
economische herstel zorgde ervoor dat de winst en de productie van het bedrijfsleven weer
toenamen. Qua investeringen en arbeidsvolume was echter nog sprake van een lichte krimp.
In Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg was het herstel minder overtuigend dan elders in
ons land. De rapportcijfers en de posities voor economische groei waren in 2010 dan ook lager
dan een jaar eerder.
GROEI

Positie 2010

Rapportcijfer 2010

Positie 2009

Zoetermeer

17

5,1

12

Rapportcijfer 2009
6,5

Leidschendam-Voorburg

20

4,9

14

6,3

Als we naar de vier onderliggende indicatoren kijken (figuur 2.6), blijkt dat er in 2010 op alle
indicatoren sprake was van een waarde die onder het landelijke gemiddelde lag.
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Figuur 2.6 Rapportcijfers indicatoren economische groei (2010)
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Winstgroei kleiner door lager aandeel exportgeoriënteerde sectoren
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio af te
zetten tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Landelijk steeg de winst met 14,5 procent, in Leidschendam-Voorburg nam de winst met 10,4 procent toe en in Zoetermeer met 11,3
procent. Vooral bij exportgeoriënteerde bedrijven in de industrie, handel, vervoer & opslag en
financiële instellingen nam de winst weer toe. Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer kennen
relatief minder van deze bedrijvigheid en konden daardoor ook minder van de opleving van de
winstgroei profiteren. Overigens vond in de bouw in 2010 een flinke afname van de winst plaats.
Productiegroei blijft achter door lagere groei in de zakelijke dienstverlening
De productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met deze omvang een jaar eerder. In Nederland steeg de productie in 2010 met 3,5 procent. In Zoetermeer was de stijging 2,5 procent en in Leidschendam-Voorburg 2 procent. Een
belangrijke reden voor de lagere groei was dat de productiegroei in de zakelijke dienstverlening
in beide gemeenten achterbleef bij het landelijke gemiddelde in de sector.
Investeringsgroei: investeringen dalen voor tweede jaar op rij
De investeringsgroei wordt berekend door de investeringen in 2010 af te zetten tegen de investeringen in 2009. Landelijk daalden de investeringen met 0,2 procent, in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer was de daling respectievelijk 1,2 en 0,8 procent. Landelijk was er sprake van
krimp van de investeringen in de industrie, bouw, handel, horeca en zakelijke dienstverlening.
In Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer liepen daarbij de investeringen van zakelijke dienstverleners harder terug dan landelijk het geval was.
Arbeidsvolumegroei duidt op fors ingrijpen van dienstverleners
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren (fulltime banen). In 2010
kromp het arbeidsvolume in Nederland met 0,9 procent. Alle sectoren (met uitzondering van de
publieke sector) kregen te maken met een krimp van het arbeidsvolume. Vooral in Zoetermeer
was de krimp (-1,3 procent) sterker dan landelijk, in Leidschendam-Voorburg was de krimp vrijwel
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gelijk aan Nederland. Op basis van de cijfers constateren we dat vooral het arbeidsvolume bij de
zakelijke dienstverlening in beide gemeenten een stuk harder terugliep dan landelijk. Een dergelijke ontwikkeling deed zich ook voor bij de zakelijke dienstverlening in Den Haag5, wat leidt tot de
conclusie dat deze sector voor haar groei sterker afhankelijk is van de publieke sector dan elders
in het land. Doordat deze sector zich in 2010 al opmaakte voor zware bezuinigingen grijpen zakelijke dienstverleners regionaal forser in hun bedrijfsvoering in dan elders in Nederland.

2.6

Economische kracht

De vier indicatoren behorend bij economische kracht geven een indicatie van de gezondheid van het bedrijfsleven. De jaar-op-jaar verschillen in economische kracht zijn doorgaans
een stuk kleiner dan de verschillen in economische groei. Toch lag de economische kracht van
het bedrijfsleven in Zoetermeer een halve punt lager dan een jaar eerder. Het bedrijfsleven in
Leidschendam-Voorburg won iets aan economische kracht.
KRACHT

Positie 2010

Rapportcijfer 2010

Positie 2009

Rapportcijfer 2009

Zoetermeer

18

5,6

8

6,1

Leidschendam-Voorburg

21

5,4

25

5,2

Wanneer we de scores van de vier economische krachtindicatoren vergelijken (figuur 2.7), dan
wordt duidelijk dat er vooral sprake is van een sterke uitschieter naar beneden bij de werkgelegenheidsfunctie. Daarnaast blijft ook de arbeidsproductiviteit achter bij het landelijke gemiddelde.
Figuur 2.7 Rapportcijfers indicatoren economische kracht (2010)
NL-gem=6
Rendement
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Arbeidsproductiviteit
Investeringsratio
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Bron: Rabobank, EIM

Rendement op eigen vermogen blijft sterk punt in Zoetermeer
Het rendement op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen het gerealiseerde bedrijfsresultaat en het eigen vermogen waarmee dit is verkregen. Het REV van het
5 Zie ook sectorrapportage
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totale Nederlandse bedrijfsleven bedroeg 10,6 procent. In Leidschendam-Voorburg was dit 10,4

Den Haag op

procent en in Zoetermeer 13,1 procent. Evenals in voorgaande jaren wist het bedrijfsleven in

www.rabobank.com/

Zoetermeer een beter REV te behalen waarmee het structureel een positieve bijdrage levert

economie

aan de economische kracht van de gemeente.
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Arbeidsproductiviteit scoort lager in beide gemeenten
Om de arbeidsproductiviteit te meten, is de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het
totale arbeidsvolume (fte). Het is dus de gemiddelde toegevoegde waarde van een fulltime
medewerker per jaar. De arbeidsproductiviteit in Nederland lag in 2010 op € 89.000. In Leidschendam-Voorburg was dit € 72.000 en in Zoetermeer € 74.000. De arbeidsproductiviteit is bij
uitstek een indicator die sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe
lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo heeft de (kapitaalintensieve)
industrie in Nederland in 2010 een arbeidsproductiviteit van € 142.000 per werknemer en bedraagt de toegevoegde waarde van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca
of de zorg minder dan € 60.000. De oververtegenwoordiging van de zorg (in LeidschendamVoorburg) en de lagere arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstverlening (in beide gemeenten) zorgen ervoor dat de scores onder het landelijk gemiddelde liggen.
Investeringsratio ligt rond het landelijk gemiddelde
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit
kengetal geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren en
(in sommige gevallen) vertrouwen heeft in de toekomst. De investeringsratio bedroeg voor
Nederland als geheel 18,1 procent, voor Leidschendam-Voorburg was dit 19,7 procent en in
Zoetermeer 17,9 procent. Het niveau van deze cijfers is daarmee redelijk vergelijkbaar met de
verschillende investeringsratio’s in 2009.
Werkgelegenheidsfunctie verklaard
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het aantal banen
en de potentiële beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar) in een gebied. Dit
geeft een indicatie van het belang van een regio als werkverschaffer. Vooral stedelijke gebieden hebben doorgaans een hoge werkgelegenheidsfunctie terwijl landelijke regio’s vooral een
woonfunctie hebben. Zoetermeer is een sterk stedelijke gemeente en Leidschendam-Voorburg
is zelfs zeer sterk stedelijk. Desondanks worden beide gemeenten gekenmerkt door een werkgelegenheidsfunctie die lager ligt dan gemiddeld in sterk stedelijke gemeenten en zelfs lager
dan het Nederlandse gemiddelde (figuur 2.8).
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Figuur 2.8 Aantal banen per 1.000 potentiële arbeidskrachten
(1996-2010)
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Bron: CBS/LISA, bewerking Rabobank.

De relatief kleine werkgelegenheidsfunctie van beide gemeenten wordt bevestigd door de
bestaande pendelpatronen. In Leidschendam-Voorburg wist het lokale bedrijfsleven in 2009
25 procent van de werkende beroepsbevolking van een baan te voorzien, terwijl de gemiddelde Nederlandse gemeente 48 procent van de werkende beroepsbevolking aan de eigen gemeente weet te binden. In Zoetermeer ligt dit aandeel op 40 procent. De relatief lage binding
van de beroepsbevolking, en dus de kleinere werkgelegenheidsfunctie, is een gevolg van de
ligging in de nabijheid van Den Haag, de andere drie grote steden en Schiphol. Met name Den
Haag vervult daarbij een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de regio. Een kwart van de
arbeidskrachten uit Vlietstreek-Zoetermeer heeft een baan in Den Haag 6.

2.7

Economische vooruitzichten

In het eerste kwartaal van 2011 leek de economie zich verder te herstellen, maar in het tweede
kwartaal stagneerde de toename van de economische activiteit vrijwel geheel. De Nederlandse
economie groeide op kwartaalbasis slechts met 0,2 procent. Er was tot nu toe vooral sprake
van uitvoerherstel, maar deze motor hapert al enige tijd. Hoewel de investeringsmotor langzaam warm leek te draaien, is deze motor veel minder krachtig. Om het herstel een stimulans
te geven, is het noodzakelijk dat de consumentenbestedingen aantrekken, maar hierin lijken
consumenten vooralsnog geen zin te hebben. En dat terwijl we van de overheid ook niet veel
kunnen verwachten. Het is dus niet verwonderlijk dat het economische herstel aan kracht heeft
ingeboet. Voor de komende periode voorzien wij een gematigde economische groei (1,75 procent in 2011 en 1 procent in 2012)7. Hoewel een of twee kwartalen met een licht negatieve groei
tot de mogelijkheden behoort, staan we niet aan de rand van een langdurige recessie, hoewel
de onzekerheden en neerwaartse risico’s groot zijn 8.
6 CBS, 2009.
7 Zie ook: Rabobank -
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Om tot regionale groeiramingen te komen, heeft Rabobank Nederland de Economische Ba-

Economisch Kwartaal-

rometer ontwikkeld. Hiermee kan een prognose worden gegeven van de ontwikkeling van

bericht september 2011

de werkgelegenheid en de werkloosheid in regio’s en individuele gemeenten. In het model is

8 Rabobank - Economisch

rekening gehouden met de sectorstructuur in de betreffende gemeente of regio, de ontwikke-

Kwartaalbericht September

ling van de beroepsbevolking en de pendelstromen die in het gebied plaatsvinden. De werk-

2011.

loosheid in een gemeente is immers niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen bij het lokale
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bedrijfsleven maar hangt ook af van de werkgelegenheid bij bedrijven in andere gemeenten
waar de beroepsbevolking werkzaam is. Zo speelt voor Vlietstreek-Zoetermeer de werkgelegenheidsontwikkeling in Den Haag een grote rol.
De werkgelegenheidsverwachting is door het afzwakken van eerdere economische groeiprognoses wat naar beneden bijgesteld. In plaats van een lichte groei van de werkgelegenheid lijkt
het erop dat deze in 2011 en 2012 stabiel blijft. Dit geldt ook voor Zoetermeer; in LeidschendamVoorburg komt de groei rond de 0,5 procent uit. Dit komt voornamelijk door het grotere belang
van de zorgsector en de zakelijke dienstverlening en het feit dat de groei van het aantal banen
bij deze sectoren zit.
De werkloosheid is het resultaat van de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Landelijk lag de werkloosheid in 2010 op 5,5 procent. In 2011 komt deze naar verwachting uit op
5 procent om in 2012 weer licht op te lopen naar 5,25 procent. De stijging van de werkloosheid
tussen 2011 en 2012 heeft vooral te maken met het aanbod op de arbeidsmarkt. Naar verwachting stijgt dat aanbod in 2012 licht terwijl de vraag (de werkgelegenheid) vrijwel gelijk blijft. De
werkloosheidsverwachting in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is lager dan landelijk. In
2011 en 2012 komt de werkloosheid in Leidschendam-Voorburg uit op respectievelijk 2,9 en 2,6
procent. In Zoetermeer is dit 3,9 en 3,4 procent.
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Themastudie
Dit jaar staat de themastudie in het teken van sociaal ondernemen. Sociale ondernemers werken vanuit de ambitie om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Financiële winst
is voor hen niet het primaire doel, maar is wel nodig om maatschappelijke vooruitgang te kunnen boeken9. Op de arbeidsmarkt is maatschappelijke verandering noodzakelijk. De samenstelling van de beroepsbevolking verandert de komende decennia sterk door de vergrijzing en
de veranderingen in de sociale zekerheid. Toekomstige krapte kan worden opgelost wanneer
groepen die tot op heden te weinig participeren door overheden worden geactiveerd en door
ondernemers worden ingezet. Dat ondernemers bereid zijn om meer sociaal-maatschappelijk
te investeren kwam terug in de Kracht van de Ondernemer editie 201010. In de onderliggende
themastudie leest u wat ondernemers specifiek (kunnen) doen voor de arbeidsmarkt en de
participatie van werkzoekenden.
De themastudie bestaat uit vier hoofdstukken die samen een volledig beeld geven van de
achtergrond en aanleiding van deze studie. Hieronder volgt van ieder hoofdstuk een korte introductie.
Het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) bevat een uitgebreide beschrijving van de kenmerken van
de mensen die in de twee gemeenten en de regio werken of op zoek zijn naar werk.
In hoofdstuk 4 (de vraag naar arbeid) spreken we ons uit over de verwachte economische ontwikkeling in Nederland en de regio. Op basis daarvan geven we een indicatie van de verwachte
ontwikkeling van het aantal banen per sector.
De daling van het arbeidsaanbod in 2010 heeft tot gevolg gehad dat veel werkzoekenden veel
lastiger aan een baan kunnen komen dan in de jaren waarin het economisch voor de wind ging.
Toch zijn er signalen dat in de komende periode de vraag zodanig is dat het aanbod hier niet
aan kan voldoen. In hoofdstuk 5 (de krapte op de arbeidsmarkt) gaan we in op de achterliggende studies en de mogelijke oplossingsrichtingen.
Vanuit sociaaleconomisch oogpunt is het wenselijk dat krapte, als daar sprake van is, wordt opgelost door een bredere inzet van de bestaande arbeidsmarktreserve. Deze oplossingsrichting
zal in het laatste inhoudelijke hoofdstuk ‘Sociaal ondernemerschap in de praktijk’ (hoofdstuk
9 	QPQ magazine – Wat is

6) dan ook verder worden uitgewerkt. In hoofdstuk 6 komen ondernemers aan het woord die

sociaal ondernemen?

op dit moment al op een innovatieve en betrokken wijze bijdragen aan de inzet van een zo

10 	Zie ook: Rabobank –

regelgeving en subsidies werkgevers gebruik kunnen maken wanneer zij er voor kiezen om

nemer in Zoetermeer en

specifieke arbeidsgroepen in dienst te nemen of te houden.

Leidschendam-Voorburg:
De cost gaet voor de
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groot mogelijk deel van de arbeidsreserve. Daarnaast geven we op hoofdlijnen weer van welke
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3. Het aanbod van arbeid
3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een typering van de arbeidsmarkt van Vlietstreek-Zoetermeer. Hierbij kijken
we zowel naar de situatie in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg als naar
die in de regio Haaglanden11 (waarvan het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer deels afhankelijk is als het gaat om arbeid) en Nederland (als referentie). Het hoofdstuk biedt inzicht in de
samenstelling van de beroepsbevolking, de arbeidsparticipatie van de verschillende arbeidsdoelgroepen, de invulling van de beschikbare banen in Vlietstreek-Zoetermeer en de werkloosheid in het gebied. Bovendien werpen we een blik op de toekomstige ontwikkeling van de
beroepsbevolking. In een afsluitende paragraaf besteden we aandacht aan de omvang van het
beschikbare arbeidspotentieel.

3.2

Belang van de regio

Figuur 3.1 laat zien waar de werknemers van het bedrijfsleven in de twee gemeenten wonen.
Van de werknemers in Zoetermeer is bijna de helft woonachtig in Zoetermeer. Nog eens 20
procent komt uit Leidschendam-Voorburg, Den Haag of de andere gemeenten in de regio
Haaglanden. In Leidschendam-Voorburg is iets meer dan een derde afkomstig uit de eigen gemeente. Het grootste deel van de werknemers komt echter uit Zoetermeer, Den Haag en de
andere gemeenten in de regio Haaglanden. Voor het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer
zijn dus niet alleen de kenmerken van de eigen beroepsbevolking relevant maar ook die van de
omliggende regio. In het vervolg van dit hoofdstuk richten we ons daarom ook op de ontwikkelingen in de hele regio Haaglanden.
11 In dit hoofdstuk gedefinieerd als de WGR-regio

Figuur 3.1 Herkomst werknemers Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2009)
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3.3

Opbouw van het arbeidsaanbod

Vlietstreek-Zoetermeer telt bijna 200.000 inwoners (2009) waarvan ongeveer twee derde in
Zoetermeer woont en een derde in Leidschendam-Voorburg. Van de bevolking behoort iets
minder dan 70 procent tot de potentiële beroepsbevolking. Dit zijn alle inwoners in de leeftijdsklasse van 15 tot 65 jaar.
Figuur 3.2: Opbouw arbeidsaanbod Vlietstreek-Zoetermeer (2009) 12
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Bron: CBS/ABF Research, bewerking Rabobank.

Binnen deze groep wordt de beroepsbevolking gevormd door de personen van 15 tot 65 jaar
die ten minste twaalf uur per week werken, of die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen
werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf
uur per week te vinden. Tot de niet-beroepsbevolking behoren alle personen die wel in de
werkzame leeftijd vallen maar niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld doordat
ze een opleiding volgen).
Het deel van de beroepsbevolking dat minimaal twaalf uur per week werkt, noemen we de
werkzame beroepsbevolking. In Vlietstreek-Zoetermeer zijn dit 91.026 personen. Het overige
12 B
 ij optelling is het totaal

deel heeft geen werk of een baan van minder dan 12 uur en wordt de niet-werkzame beroeps-

van de 0-14 jarigen,

bevolking genoemd.

65-plussers en 15-64

Deze paragraaf (3.3) laat zien wie in Vlietstreek-Zoetermeer beschikbaar is op de arbeidsmarkt

jarigen niet gelijk aan de

en wie hiervan al dan niet werkzaam is. De volgende paragraaf gaat specifiek in op de kenmer-

totale bevolking. Dit komt

ken van werkzoekenden (al dan niet werkzaam).

doordat een deel van de
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15-64 jarigen niet tot de

3.3.1

potentiële beroepsbevol-

Opleidingsniveau

Onderstaande grafiek (3.3) laat het opleidingsniveau zien van zowel de bevolking als de beroeps-

king behoort (bijvoor-

bevolking. Over het algemeen bevindt zich onder de bevolking een groter aandeel laagopge-

beeld doordat ze in een

leiden dan onder de beroepsbevolking, waarin het aandeel hoogopgeleiden juist hoger ligt.

tehuis of instelling zitten).

Laagopgeleiden steller zich vaker niet beschikbaar op de arbeidsmarkt dan hoogopgeleiden.
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Verder valt het zeer hoge aandeel hoogopgeleiden in zowel de bevolking als de beroepsbevolking van Leidschendam-Voorburg op. Het laag opgeleide deel van de beroepsbevolking ligt in
beide gemeenten onder het Nederlandse gemiddelde.
Figuur 3.3 Opleidingsniveau beroepsbevolking (2009) 13

Bevolking

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer

Beroepsbevolking

Nederland

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer
Nederland
0%

10%
lager onderwijs

20%

30%

middelbaar onderwijs

40%

50%

hoger onderwijs

Bron: ABF Research, bewerking Rabobank.

3.3.2

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie naar leeftijd
De bruto arbeidsparticipatie laat zien welk deel de beroepsbevolking (al dan niet werkzaam)
uitmaakt van de potentiële beroepsbevolking (iedereen tussen 15 en 65). Gemiddeld bedraagt
de bruto arbeidsparticipatie in Nederland 70 procent, wat hoog is vergeleken met andere Europese landen. Deze wordt alleen overtroffen door Zwitserland en de Scandinavische landen.
Een belangrijke reden voor de hoge arbeidsparticipatie is het feit dat in Nederland relatief veel
in deeltijd wordt gewerkt. De mogelijkheden om in deeltijd te werken maken de arbeidsmarkt
voor meer mensen toegankelijk.
De bruto participatiegraad ligt in Vlietstreek-Zoetermeer op ruim 72 procent (zie figuur 3.2). Dit
geldt voor beide gemeenten. De arbeidsparticipatie ligt hiermee op hetzelfde niveau als in de
regio Haaglanden en iets hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat wil zeggen dat in deze regio
een relatief groot deel van de bevolking minimaal 12 uur per week werkt of wil werken.
Onderstaande grafiek (3.4a) laat zien hoe de arbeidsparticipatie in de verschillende leeftijdsklassen is. Dan zien we dat in beide gemeenten in Vlietstreek-Zoetermeer de arbeidsparticipatie van
jongeren relatief hoog is (ruim 47 procent tegenover 44 procent in Nederland). In Zoetermeer
valt bovendien de hoge arbeidsparticipatie in de leeftijdscategorie 55-64 jaar op (54 procent
13 Haaglanden is niet

tegenover 49 procent in Nederland).

meegenomen in deze
vergelijking omdat
gegevens van de gemeenten Midden-Delfland en
Wassenaar ontbreken.
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b. Niet-werkzame deel beroepsbevolking
naar leeftijd (2009)

Figuur 3.4 a. Bruto arbeidsparticipatie
naar leeftijd (2009)
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Bron: ABF Research, bewerking Rabobank.

Behalve naar de arbeidsparticipatie hebben we gekeken welk deel van de beroepsbevolking
wel zou willen werken maar geen werk heeft (werkloosheid). In 2009 was in LeidschendamVoorburg 4,0 procent van de totale beroepsbevolking niet werkzaam en in Zoetermeer 4,1 procent. Dit aandeel lag beduidend lager dan in Nederland als geheel waar 4,9 procent van de
beroepsbevolking geen werk had. Maar ook in de regio Haaglanden ligt dit aandeel hoger dan
in Vlietstreek-Zoetermeer, namelijk op 4,6 procent.
Figuur 3.4b laat het niet-werkzame deel van de beroepsbevolking per leeftijdscategorie zien.
Hierin zien we dat in alle leeftijdscategorieën de werkloosheid in Vlietstreek-Zoetermeer lager
ligt dan in Nederland. Het verschil is het grootst in de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar.
Terwijl in Nederland 4,7 procent van de beroepsbevolking tussen 55 en 65 jaar geen werk heeft,
was dit in zowel Leidschendam-Voorburg als Zoetermeer slechts 3,3 procent.
Arbeidsparticipatie naar geslacht
Daarnaast hebben we gekeken naar de arbeidsparticipatie naar geslacht. In figuur 3.5 zien we
dat zowel mannen als vrouwen in beide gemeenten een hoge arbeidsparticipatie hebben. Het
verschil met het landelijke gemiddelde is het grootst bij de vrouwen. In Vlietstreek-Zoetermeer
is 66 procent van de vrouwen beschikbaar voor de arbeidsmarkt terwijl dit in Nederland 63 procent is. De arbeidsparticipatie van vrouwen in de regio Haaglanden als geheel ligt nog hoger,
namelijk op 68 procent. Ook de werkloosheid ligt zowel bij mannen als bij vrouwen lager dan
gemiddeld in Nederland. Voor de regio Haaglanden als geheel valt de relatief hoge werkloosheid onder het mannelijke deel van de beroepsbevolking op terwijl de werkloosheid onder
vrouwen hier juist laag is.
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Figuur 3.5 a. Bruto participatiegraad naar geslacht (2009)

b. Niet-werkzame deel beroepsbevolking
naar geslacht (2009)
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3.3.3

Type banen en belang van vrouwen

Figuur 3.6 laat zien welk deel van de banen in beide gemeenten wordt ingevuld door mannen
en vrouwen. Bovendien wordt hierin het onderscheid gemaakt naar parttime en fulltime banen.
Volgens de definities van het CBS en LISA wordt iemand die gemiddeld twaalf uur of meer per
week werkt tot de groep fulltime gerekend.
In de grafiek valt op dat in zowel Zoetermeer als Leidschendam-Voorburg relatief veel banen
worden ingevuld door fulltime werkende vrouwen.
Figuur 3.6 Aandeel banen naar geslacht en fulltime/parttime (2010)
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Bron: LISA, bewerking Rabobank.
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In Leidschendam-Voorburg heeft dit grote belang van (fulltime) werkende vrouwen te maken
met de sterke vertegenwoordiging van de zorgsector in deze gemeente. In de zorg worden
veel banen door vrouwen ingevuld (landelijk 82 procent). In Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer ligt dit aandeel nog iets hoger.
Een andere sector waarin veel vrouwen werkzaam zijn, is het onderwijs. In Nederland wordt
bijna 60 procent van de onderwijsbanen door vrouwen ingevuld. In zowel Zoetermeer als Leidschendam-Voorburg ligt dit aandeel hoger, namelijk rond de 65 procent.
Met name in Leidschendam-Voorburg is daarnaast sprake van een aantal sectoren waarin het
aandeel vrouwen juist is ondervertegenwoordigd. Het gaat om vervoer & opslag, informatie &
communicatie en facilitaire dienstverlening (figuur 3.7).
Figuur 3.7 Aandeel banen vrouwen per sector (2010)
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Bron: LISA, bewerking Rabobank.

3.3.4

Historische ontwikkeling van de arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie in Nederland neemt al geruime tijd toe. Zo is de bruto participatiegraad
tussen 1999 en 2009 gestegen van 66,7 naar 70,4 procent. Vooral vrouwen en ouderen parti14 B
 ovenberg, L., B. Jacobs,
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ciperen tegenwoordig veel meer op de arbeidsmarkt dan tien jaar geleden (figuur 3.8a). Het

R. de Mooij (2009), Ho-

aantal werkende vrouwen in de leeftijdsklasse 55 tot en met 64 jaar is in de periode 1997-2009

gere arbeidsparticipatie

meer dan verdubbeld (figuur 3.8b). Maar ook bij mannen in die leeftijdscategorie is de parti-

55-plussers vereist beter

cipatie fors toegenomen. De verhoogde participatie onder oudere werknemers komt onder

functionerende arbeids-

meer omdat vroegtijdig stoppen met werken wordt ontmoedigd terwijl langer doorwerken

markt. Me Judice, Jaar-

juist wordt gestimuleerd14.

gang 2, 28 april 2009.
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Figuur 3.8 a. Ontwikkeling bruto
arbeidsparticipatie vrouwen

b) Bruto arbeidsparticipatie 55 t/m 64 jaar
(1997 en 2009)
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Bron: ABF Research, bewerking Rabobank.

3.4

Werkzoekenden en uitkeringen

3.4.1

Ontwikkeling en kenmerken van niet-werkende werkzoekenden

De effecten van de economische recessie op de arbeidsmarkt zijn goed te zien in figuur 3.9.
Tot aan het eind van 2008 nam het aantal mensen dat als niet-werkende werkzoekende (in het
vervolg aangeduid als ‘werkzoekenden’) stond ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf duidelijk
af. Na die tijd zien we tot begin 2010 een sterke stijging optreden in Zoetermeer, Haaglanden en
Nederland. In Leidschendam-Voorburg trad ook een sterke stijging op; deze zette in het eerste
halfjaar van 2011 nog verder door. In absolute aantallen telden de twee gemeenten in juli 2008
ongeveer 4.500 werkzoekenden, begin 2010 waren dit er bijna 6.000. Sindsdien is het aantal
werkzoekenden in Zoetermeer een stuk gedaald, maar in Leidschendam-Voorburg is dit aantal
vooral de laatste maanden sterk aan het stijgen.
Figuur 3.9 Index ontwikkeling aantal werkzoekenden (januari 2007-augustus 2011)
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In deze subparagraaf gaan we in op de kenmerken van de groep werkzoekenden in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. We vergelijken deze met de regio Haaglanden en Nederland als
geheel. De samenstelling van de groep werkzoekenden is constant aan verandering onderhevig. Om een zo recent mogelijk beeld te schetsen, gebruiken we data van het UWV Werkbedrijf
over het eerste deel van 2011. Om te corrigeren voor maand-op-maand schommelingen gebruiken we gemiddelden over de periode januari-augustus 2011.
Werkzoekenden naar opleidingsniveau
In de eerste plaats kijken we naar het opleidingsniveau (figuur 3.10). Ruim een kwart van de
werkzoekenden in Nederland heeft alleen basisonderwijs afgemaakt. Voor wat betreft het
aantal werkzoekenden met alleen basisonderwijs verschillen Zoetermeer en LeidschendamVoorburg flink van elkaar, terwijl de beroepsbevolking in beide gemeenten voor ongeveer 30
procent bestaat uit lager opgeleiden. Het grotere aandeel middelbaar opgeleide15 werkzoekenden in Zoetermeer komt echter wel overeen met een groter aandeel van deze groep in de
totale beroepsbevolking (paragraaf 3.3). Leidschendam-Voorburg heeft juist minder middelbaar
opgeleide inwoners en werkzoekenden.
Figuur 3.10 Opleidingsniveau werkzoekenden (gemiddelde januari-augustus 2011)
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Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank.

Werkzoekenden naar leeftijd
In figuur 3.11 is het aandeel van verschillende leeftijdsgroepen in het totale aantal werkzoekenden weergegeven. Hierin blijkt dat de leeftijdsopbouw van werkzoekenden in LeidschendamVoorburg grotendeels overeenkomt met die van Nederland. Een derde van de werkzoekenden
is tussen de 23 en 40 jaar, een derde is tussen de 50 en 65, een kwart is tussen 40 en 49 en de
overige vijf procent zijn jongeren. Zoetermeer kent in 2011 relatief minder jongeren en mensen
tussen 23 en 40 jaar die op zoek zijn naar een baan. Daar staat tegenover dat 42 procent van de
werkzoekenden ouder was dan 50 jaar.
30

15 Vmbo, Mbo, Havo of Vwo.
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Figuur 3.11 Leeftijd werkzoekenden (gemiddelde januari-augustus 2011)
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Werkzoekenden naar geslacht
Over het algemeen is het aantal werkzoekenden – evenals de bevolking zelf - in Nederland
redelijk gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. In Zoetermeer is het aantal werkzoekende
vrouwen naar verhouding een stuk groter dan in de vergelijkingsgebieden (figuur 3.12).

Figuur 3.12 Geslacht werkzoekenden (gemiddelde januari-augustus 2011)
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Werkzoekenden naar duur van inschrijving
Figuur 3.13 laat zien hoe lang de werkzoekenden staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.
Naar verhouding zijn er in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer meer mensen die langer
dan een jaar staan ingeschreven. Doorgaans geldt dat hoe langer mensen staan ingeschreven
zonder een baan te vinden, hoe lastiger het wordt om succesvol weer in het arbeidsproces in te
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stromen. Voor beide gemeenten en de regio als geheel blijft het dan ook zaak om deze groep
te activeren.
Uit de gesprekken met experts blijkt dat de groep mensen die al voor langere tijd als werkzoekenden ingeschreven staat, sterk kan verschillen. Het zijn deels mensen die wel willen maar
door persoonlijke problemen (tijdelijk) niet kunnen, maar deels ook mensen die wel kunnen
maar niet willen. Al met al zijn dit voor de meeste werkgevers vanuit bedrijfseconomisch perspectief mensen die niet als eerste worden aangenomen zolang er voldoende aanbod is. Om
dat te ondervangen en te compenseren, zijn er vanuit de overheid verschillende regelingen om
de kansen van deze groep te vergroten. In hoofdstuk 6 gaan we hier verder op in en geven we
ook een aantal voorbeelden van hoe ondernemers hiermee omgaan.
Figuur 3.13 Duur inschrijving werkzoekenden (gemiddelde januari-augustus 2011)
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Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank.

3.4.2

Uitkeringsgerechtigden

In deze subparagraaf kijken we naar het deel van de bevolking dat een uitkering ontvangt. In
figuur 3.14 zien we dat in Vlietstreek-Zoetermeer een relatief klein deel van de bevolking een
uitkering heeft. Vooral in Leidschendam-Voorburg is dit aandeel laag. Zowel het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen (WWB) en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
(WAO, Wajong en WIA) ligt laag in deze gemeente. Het percentage bijstandsuitkeringen ligt
doorgaans hoger in de grote steden16. Dit komt ook terug in de tabel waarin Zoetermeer en
Haaglanden (en dan met name Den Haag) een hoger percentage WWB-uitkeringen kennen.
In bijlage vier en vijf is een overzicht opgenomen van de hierboven genoemde uitkeringen en
hun doelgroep.

16 CBS - Statline
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Figuur 3.14 Aandeel personen en huishoudens met een uitkering (2010)
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Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank.

Van 2011 op 2012 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) op landelijk niveau een lichte daling (2 procent) van het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW). Een deel van deze mensen zal
echter doorstromen in een bijstandsuitkering, vandaar dat men verwacht dat het aantal WWBuitkeringen in 2012 zal toenemen (met 2,5 procent). Verder gaat men er vanuit dat in Nederland
bij het ingezette overheidsbeleid het aantal Wajong-uitkeringen zal toenemen (met 9 procent),
terwijl het aantal WAO- en WIA-uitkeringen daalt (met 3,5 procent)17 .

3.5

Vooruitzichten voor het arbeidsaanbod

3.5.1

Ontwikkeling Nederlandse beroepsbevolking

In de afgelopen twintig jaar heeft de Nederlandse arbeidsmarkt een metamorfose ondergaan.
Van een structureel hoge werkloosheid (in vergelijking met veel andere landen) heeft Nederland op dit moment een van de laagste werkloosheidspercentages van Europa. De arbeidsparticipatie, vooral van vrouwen, is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk toegenomen. De arbeidsproductiviteit is in Nederland nog steeds relatief hoog. De structuur van de werkgelegenheid is
verder verschoven naar diensten en internationale handel is daarbij veel belangrijker geworden.
Bij ongewijzigd beleid zal er tussen nu en 2040 een structurele krimp van de beroepsbevolking plaatsvinden. In totaal gaat het daarbij om zo’n 400.000 tot 800.000 personen. Indien deze
krimp van de beroepsbevolking leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, vormt dit een rem op de
economische ontwikkeling van ons land18.
17 	Macro Economische

Vooruitzichten voor Vlietstreek-Zoetermeer

Ook in Vlietstreek-Zoetermeer vinden structurele demografische verschuivingen plaats. Zo is

Centraal Planbureau,

op dit moment 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2030 zal dit aandeel naar ver-

september 2011.

wachting zijn opgelopen tot 25 procent. In figuur 3.15 is het groeiende aandeel van de groep

18	Arbeidsmarktanalyse
2011. Raad voor Werk
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3.5.2

Verkenning 2011,

en Inkomen, juli 2011.

ouderen duidelijk terug te zien.
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Figuur 3.15 Prognose aandeel 65-plussers
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Naast een toename van het aantal 65-plussers neemt de bevolking in de werkzame leeftijd
(15 tot 65 jaar) juist af. Figuur 3.16 laat de ontwikkeling ten opzichte van 2010 zien.
Figuur 3.16 Prognose ontwikkeling potentiële beroepsbevolking
(index 2010 = 100)
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Bron: ABF Research, bewerking Rabobank.

De verhouding tussen het aantal mensen in de werkende leeftijd (de ‘actieven’ op de arbeidsmarkt) en jongeren en ouderen (de ‘inactieven’) zal sterk verschuiven. Hierdoor zullen er minder
schouders zijn om de collectieve lasten te dragen. De verschuiving geldt voor LeidschendamVoorburg en Zoetermeer maar niet voor de gehele regio. In de regio Haaglanden als geheel is
nog sprake van een lichte groei. Deze groei is te danken aan de ´jonge´ gemeenten Den Haag,
Delft en Pijnacker-Nootdorp waar de potentiële beroepsbevolking tot 2030 zal blijven groeien.
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4. De vraag naar arbeid
In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling van de vraag naar arbeid. Daarbij kijken
we in de eerste plaats naar de verwachte economische ontwikkeling van ons land en de
daarmee gepaard gaande werkgelegenheidsontwikkeling. De werkgelegenheidsontwikkeling in specifieke regio’s is sterk afhankelijk van de sectorstructuur van de regio
en daarmee van de werkgelegenheidsontwikkeling in de belangrijkste sectoren. We
maken gebruik van de sectorraming van Rabobank en het EIM om de ontwikkelingen
op de korte termijn te beschrijven. Verder schetsen we de vooruitzichten op middellange termijn (2013-2016) op basis van de landelijke arbeidsmarktprognose van het UWV.

4.1

Economische vooruitzichten en werkgelegenheidsontwikkeling

4.1.1

Kortetermijnvooruitzichten Nederland

In 2011 blijft de werkloosheid vermoedelijk rond de 5 procent schommelen, terwijl zij in 2012
naar verwachting oploopt tot 5,25 procent van de beroepsbevolking. De licht oplopende
werkloosheid is het gevolg van het feit dat het arbeidsaanbod in 2012 vermoedelijk iets gaat
toenemen, aangezien een deel van de eerder ontmoedigde werkzoekenden weer terugkeert
op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant neemt de werkgelegenheid bij de overheid door de
bezuinigingen af. Op dit moment worden tijdelijke contracten niet meer verlengd en ontstane
vacatures niet meer opgevuld, maar mensen moeten in het algemeen nog niet gedwongen op
zoek naar een andere baan. Hier komt de komende tijd waarschijnlijk verandering in. Tegelijkertijd neemt de werkgelegenheid in de particuliere sector nauwelijks toe. Tijdens de crisis hebben
bedrijven veel personeel in dienst gehouden, omdat het vanwege de bestaande krapte op de
arbeidsmarkt voorafgaand aan de crisis wel eens lastig zou kunnen zijn om bij een aantrekkende
economie genoeg nieuwe medewerkers te vinden. Hierdoor is er in de afgelopen jaren veel
reservecapaciteit ontstaan die eerst wordt ingezet alvorens men nieuw personeel werft19.
In de meest recente sectorraming van Rabobank en het EIM gaan we dan ook uit van een
werkgelegenheidsniveau dat vrijwel gelijk blijft (figuur 4.1). De zakelijke dienstverlening en de
zorg leveren in 2011 en 2012 een positieve bijdrage, maar daartegenover staat een krimp van
het aantal banen in de landbouw, de industrie, de bouw, financiële instellingen en de overheid
(inclusief onderwijs). Op de consumenten gerichte sectoren als de detailhandel, horeca en vrije
tijd & overige diensten groeien nauwelijks doordat de consumentenbestedingen nog steeds
onder druk staan.

19	Economisch Kwartaalbericht september 2011,
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Figuur 4.1 Verwachte werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland 2011-2012
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4.1.2

Middellangetermijnvooruitzichten Nederland

Vraag naar arbeid groeit zeer beperkt
Bij een bescheiden economische groei voorziet het UWV dat het totale aantal banen landelijk
in de periode 2013-2016 maar weinig stijgt: gemiddeld 0,5 procent per jaar. Dit komt overeen
met een groei van 43.000 banen per jaar die bestaat uit 34.000 werknemers (zie tabel 4.1) en
9.000 zelfstandigen. Verreweg het meeste perspectief bieden de sectoren zorg en welzijn, het
uitzendwezen en rest zakelijk diensten (onder andere reclamebureaus en call centers). De werkgelegenheidsgroei is echter duidelijk minder dan die in de periode 2000-2010. Indien het aantal
banen licht groeit, is er minder ruimte voor een toename van het aantal uitbreidingsvacatures.
Op de middellange termijn blijft het aantal vacatures volgens de arbeidsmarktprognose van het
UWV werkbedrijf dan ook lager dan vóór de economische crisis.
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Tabel 4.1: Indicatie landelijke banenontwikkeling werknemers per sector 2013-2016
Verwachte gemiddelde groei aantal banen per jaar (x 1.000)
Sector

2013-2016

Zorg en welzijn

40

Uitzendwezen en rest zakelijke diensten

14

Detailhandel

4

Groothandel

3

Bouw en bouwinstallatie

3

ICT

2

Horeca en catering

1

Adviesbureaus en makelaardij

1

Onderwijs

1

Landbouw en visserij

0

Schoonmaak

0

Toerisme en maatschappelijke organisaties

-1

Vervoer en telecom

-4

Financiële diensten

-5

Openbaar bestuur

-9

Industrie

-16

Totaal

34

Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank

Omvang beroepsbevolking stabiliseert
Nu de eerste babyboomers met pensioen gaan, treden er aan de bovenkant van de arbeidsmarkt ieder jaar meer mensen uit dan dat er aan de onderkant bijkomen. Toch is het goed
mogelijk dat de beroepsbevolking de komende periode nog licht in omvang toeneemt. Dit
heeft te maken met het feit dat mensen ten tijde van economische groei eerder geneigd zijn
om vanuit een inactieve positie toch (te proberen) tot de arbeidsmarkt toe te treden. Dit is
het zogenaamde ‘encouraged worker effect’. Als gevolg hiervan stijgt de arbeidsparticipatie en
daarmee de beroepsbevolking.
Die potentiële groei lijkt voornamelijk te zitten bij groepen die momenteel relatief minder op
de arbeidsmarkt actief zijn zoals vrouwen en ouderen. Deze groepen hebben de afgelopen
jaren al een forse inhaalslag gemaakt (zie figuur 3.4 en 3.5). Aan de andere kant merken we op
dat het kabinet de AOW in de verdere toekomst op 66-jarige leeftijd wil laten ingaan. Daarnaast
zijn sociale partners en overheid met elkaar in discussie over de vormgeving van het geheel van
pensioenen (AOW en aanvullende pensioenen). Hierin is ook aandacht voor de mogelijkheden
om meer ouderen op de arbeidsmarkt te laten participeren.
Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekenden onzeker
Aan het begin van de themastudie is aangegeven dat het aantal niet-werkende werkzoekenden wordt bepaald door ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een hogere
arbeidsvraag (hogere werkgelegenheid) leidt tot minder niet-werkende werkzoekenden. Een
hoger arbeidsaanbod (hogere omvang beroepsbevolking) heeft een opwaartse invloed op het
38
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middellange termijn laag zijn, zijn ook de veranderingen in de totale arbeidsvraag niet groot.
Tegelijkertijd, en mede daardoor, neemt het arbeidsaanbod maar weinig toe. In haar onderliggende berekeningen gaat het UWV uit van een zeer kleine daling van het aantal niet-werkende
werkzoekenden20.

4.2

Ontwikkeling arbeidsvraag in Haaglanden

In het afgelopen decennium steeg de vraag naar arbeid (het aantal banen) in Haaglanden met
gemiddeld 0,85 procent per jaar. Voor de komende jaren gaat het UWV Werkbedrijf uit van een
gemiddelde toename van 0,5 procent per jaar. Naast deze groei vindt er naar verwachting een
toename van het totale aantal vacatures plaats. Deze is het gevolg van de vervangingsvraag die
voorkomt uit de vergrijzing van de werkende beroepsbevolking. In het vorige hoofdstuk bleek
al dat Haaglanden relatief minder sterk is vergrijsd dan Nederland. Vooral in de (semi-)overheidssectoren is echter wel sprake van een groot aantal werknemers van 55 jaar en ouder.
Minder dynamiek plus onzekerheid bij de overheid
De regio Haaglanden reageert vertraagd op het economisch herstel. Dit komt door het grotere
belang van de overheid en het kleinere belang van sectoren die vooroplopen in het herstel.
Deze vertraging is volgens het UWV zichtbaar in de manier waarop de uitstroom van werkzoekenden zich heeft ontwikkeld. De dynamiek op de arbeidsmarkt is beperkt toegenomen en
later afgevlakt. Dit betekent dat het voor werkzoekenden moeilijk is om een baan te vinden.
Verder zullen niet alle werkzoekenden op korte termijn evenveel profiteren. Tijdens de recessie
is de werkloosheid minder hard gestegen dan anders doordat werkgevers geprobeerd hebben
gekwalificeerde werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden. Nu de economie weer groeit,
worden eerst alle in dienst gehouden werknemers weer volop ingezet. Pas in tweede instantie
zullen werkgevers nieuwe arbeidskrachten werven. Het potentieel is dan nog groot, waardoor
werkzoekenden met een lichte arbeidsbeperking als eerste profiteren. Pas als er krapte op de
arbeidsmarkt is, komen over het algemeen werkzoekenden met een zwaardere arbeidsbeper20	Arbeidsmarktprognose

king tot de arbeidsmarkt in beeld.

2011-212. Met een
doorkijk naar 2016. UWV

De bezuinigingen die bij alle departementen worden doorgevoerd, zullen een duidelijk effect

Werkbedrijf, juni 2011

hebben op de regio Haaglanden. Hoewel tempo en omvang van de werkgelegenheidsdaling

21	Gebaseerd op PM

per departement verschillen, gaat het grofweg om een landelijke daling van 10.000 arbeids-

Magazine: Taakstelling

plaatsen21 in een periode van vier jaar. Een deel zal plaatsvinden via natuurlijk verloop en een

in kaart gebracht - De

deel vindt buiten de regio plaats. Desalniettemin zullen de bezuinigingen merkbaar zijn aan

gevolgen van de Miljoe-

zowel de vraag- als de aanbodkant van de arbeidsmarkt in Haaglanden.

nennota voor het Rijk,
20 september 2011.

Uitdagingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt

22	Vergrijzing en krapte

In de krimpende sectoren kan een deel van de krimp worden opgevangen door natuurlijk ver-

op de arbeidsmarkt.

loop. In het geval van de zorg is er echter sprake van een groeisector met een bovengemiddel-

Arbeidsmarktregio

de vergrijzing. Niet alleen zullen daardoor veel mensen uit de sector met pensioen gaan, maar

Haaglanden. UWV,

zijn ook van onderaf veel nieuwe mensen nodig. Als daar door ondernemers niet op wordt

juni 2011.

voorgesorteerd dan liggen knelpunten in de personeelsvoorziening voor de hand22. Vandaar

23	Zie www.zorgenwelzijnplein.nl

dat onder andere het regionale ‘zorg en welzijnplein’ zich actief inzet om mensen voor de sector te werven en te behouden23.

39

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Een tweede regionale uitdaging is de scheve verhouding tussen het arbeidsaanbod en de
vraag naar arbeid. Verschillende deskundigen geven aan dat er in Haaglanden relatief veel laag
opgeleide werkzoekenden zijn maar dat een belangrijk deel van de vragers op zoek is naar
hoger opgeleid personeel. De regiogemeenten is er dan ook alles aan gelegen om ervoor te
zorgen dat mensen voldoende geschoold zijn. Aan de andere kant is het ook noodzakelijk om
voldoende banen voor mensen met een laag opleidingsniveau te hebben.

4.3

Ontwikkeling arbeidsvraag in Vlietstreek-Zoetermeer

Werkgelegenheidsontwikkeling op de korte termijn
Als we de landelijke verwachtingen voor sectoren en hun achterliggende branches toepassen
op de werkgelegenheid in de twee gemeenten dan lijkt Zoetermeer redelijk stabiel te blijven
(+50 banen in 2012 ten opzichte van 2010) en Leidschendam-Voorburg iets te groeien (+230
banen in 2012). Dat Leidschendam-Voorburg iets sterker groeit, komt voornamelijk door het
grotere belang van de zorgsector en de zakelijke dienstverlening en het feit dat de groei van
het aantal banen bij deze sectoren zit. Op lokaal niveau wijkt de verwachting voor de financiële
sector iets af van het landelijke beeld. Dit komt doordat de meeste werkgelegenheid in Zoetermeer zit en dan vooral in het verzekeringswezen. In tegenstelling tot banken en financiële
hulpbedrijven groeit deze branche naar verwachting wel.
Nieuwe werkgelegenheid
De uitbreiding van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe bedrijvigheid kan op
gemeenteniveau een sterke stimulans geven aan de vraag naar arbeid, maar is op voorhand
moeilijk te kwantificeren. Zo zorgde de verhuizing van enkele grote partijen uit LeidschendamVoorburg voor een flinke daling van het aantal arbeidsplaatsen (zie ook figuur 2.3). Met de ontwikkeling van Bleizo (in de gemeente Lansingerland) kunnen op termijn enkele duizenden arbeidsplaatsen zijn gemoeid. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke invulling die het gebied krijgt;
al naar gelang het type werkgelegenheid kan dit ook een positieve invloed hebben op de
vraag naar arbeid uit Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. In het masterplan Bleizo is sprake
van verschillende soorten werkgelegenheid (onder andere in de leisure, in kantoorgerelateerde
beroepen en bij aan de greenport gerelateerde activiteiten)24. Verschillende partijen die zich
op Bleizo willen vestigen, hebben zich al tot de gemeente gewend om te informeren naar de
beschikbaarheid van werknemers.

24	Masterplan BleiZo.
Awareness Den Haag,
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5. De krapte op de arbeidsmarkt
In de voorgaande twee hoofdstukken hebben we respectievelijk aandacht besteed aan
het aanbod van en de vraag naar arbeid en de verwachte ontwikkeling daarvan. Dit
hoofdstuk gaat in op de mogelijke discrepantie, ofwel krapte, die hierin aanwezig kan
zijn. We lichten zowel de landelijke tendens als de regionale tendens in Haaglanden
toe, en voor zover mogelijk gaan we ook specifiek in op Vlietstreek-Zoetermeer. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal mogelijke oplossingsrichtingen om het arbeidsaanbod te vergroten.

5.1

Ontwikkeling van de krapte

Handen tekort in de toekomst
In diverse toekomststudies wordt geconcludeerd dat in Nederland op de lange termijn een tekort aan werknemers kan ontstaan25. SEO Economic Research rapporteert hierover in de studie
Bridging the gap en stelt dat er een ‘potentiële werkgelegenheidskloof’ kan ontstaan. In Nederland zou de kloof in 2050 ongeveer 9 procent van de beroepsbevolking zijn. Dit komt overeen
met een tekort van 500.000 à 700.000 personen. Ook de commissie Arbeidsparticipatie is van
mening dat ‘iedereen nodig is’ omdat de Nederlandse arbeidsmarkt zonder maatregelen sterk
25	Bridging the gap.

verkrapt26.

SEO, juni 2010.

In welke sectoren en branches er problemen ontstaan, ligt aan de combinatie van economische

26	Naar een toekomst

groei en vergrijzing. In verschillende deelsegmenten van de arbeidsmarkt zullen er tekorten

die werkt. Commissie

optreden27. In die delen van de economie uit dit zich doordat vacatures moeizaam in te vullen

Arbeidsparticipatie,

zijn, simpelweg omdat er te weinig mensen zijn voor deze functies. De situatie van de afgelo-

juni 2008.

pen jaren waarin werkgevers konden kiezen uit vele sollicitanten zal daarmee flink veranderen

27	Meer werk, maar niet

en bedrijven in de desbetreffende sectoren (en regio’s) zullen hun uiterste best moeten doen

voor iedereen. Raad voor

om nieuw personeel aan te trekken. Zoals in de introductie van dit hoofdstuk al werd beschre-

Werk en Inkomen,

ven, kan er sprake zijn van sectorale en regionale discrepantie. Het is goed mogelijk dat een

juli 2011.

ziekenhuis in de Randstad veel minder last van de krapte ondervindt dan een ziekenhuis in een

28	De grote uittocht: Vier

perifere regio. Aan de andere kant ondervindt het ziekenhuis in de Randstad concurrentie van

toekomstbeelden van

een veel groter aantal mogelijke werkgevers, ook uit andere sectoren.

de arbeidsmarkt van

Hoe groot de problemen uiteindelijk zullen zijn, verschilt per sector. Zo verwacht men voor de

onderwijs- en over-

bijna één miljoen mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs dat ‘in 2020 gemid-

heidssectoren, Verbond

deld zeven op de tien is vertrokken of van baan is gewisseld’28.

Sectorwerkgevers Overheid, Samenwerkende

Het huidige sentiment op de arbeidsmarkt

Centrales Overheidsper-

Voor dit onderzoek heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met (regionale) arbeidsmarkt-

soneel, Ministerie van

experts en ondernemers. Aan hen is ook gevraagd in welke mate zij momenteel tekenen zien

Binnenlandse Zaken en

van een naderende krapte. Daarbij kwam naar voren dat het sentiment (nog) niet wijst op een

Koninkrijksrelaties,

aankomende krapte. Dit komt aardig overeen met het beeld dat het CPB schetst over de hui-

april 2010.

dige situatie van de arbeidsmarkt (figuur 5.1).
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Figuur 5.1 CPB indicator voor krapte op de arbeidsmarkt
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De geïnterviewden geven aan dat ondernemers momenteel afwachtend zijn met het aannemen van nieuwe mensen. Volgens het CPB komt dit onder andere doordat bedrijven in de
afgelopen periode terughoudend zijn geweest met het afbouwen van het personeelsbestand
en nu eerst het huidige bestand weer voluit willen benutten29. Ook gezien de ingrijpende bezuiningsmaatregelen bij de overheid (die in Haaglanden sterker zullen worden gevoeld dan elders), het aantal inschrijvingen bij het UWV Werkbedrijf en het haperende producenten- en consumentenvertrouwen in het eerste halfjaar van 201130 is een skeptische houding ten opzichte
van een krapte op de korte termijn verklaarbaar. De arbeidsmarktexperts geven echter ook aan
dat de krapte in onder meer onderwijs, transport en zorg gaandeweg weer zal gaan toenemen.

5.2

Effecten van krapte voor werkgevers

Rem op groei
In een krappe arbeidsmarkt heeft een werknemer of werkzoekende ruime keuzemogelijkheden bij het zoeken naar een baan. Het machtsevenwicht zal dus verschuiven in het voordeel
van de werknemer. Voor werkgevers heeft dit als negatieve bijkomstigheid dat ongewenst verloop zal toenemen. Men zal daarom meer moeten doen (en betalen) om mensen te behouden
en/of om mensen aan te trekken. Zeker voor bedrijven die willen groeien, vormt een dreigend
personeelstekort een zeer grote belemmering. Zij zullen een visie moeten ontwikkelen op het
aannemen en houden van werknemers.
De flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt er daarnaast toe dat personeel veel minder dan
29	Macro Economische

laten hun baas uit eigen beweging in de eerste twee jaar van hun werkrelatie dan medewerkers

CPB, september 2011

die al langer dan twee jaar bij hun baas zijn. Bijna zes van de tien medewerkers die zelf ontslag

30	Zie ook: Rabobank –
Economisch Kwartaalbericht, september 2011.
31	Businesswise, www.
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voorheen langdurig bij een werkgever in dienst blijft. Bijna twee keer zoveel medewerkers ver-

Verkenning 2011 –

arbeidsmarktkrapte.nl

nemen, blijken minder dan twee jaar in het betreffende bedrijf te hebben gewerkt31.
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Scheefgroei van kennis
Door het vertrek van oudere werknemers verdwijnt specifieke kennis en dreigt een gat te ontstaan in het geheugen van organisaties. Als gevolg van de recessie zijn het vooral de medewerkers met een tijdelijk contract geweest (vaak jongeren) die de organisatie hebben verlaten.
Als een dergelijke scheve verdeling tussen jong en oud blijft bestaan, wordt de scheefgroei
van kennis verder verergerd. De oudere medewerkers hebben de afgelopen veertig jaar kennis
vergaard die zij in zeer korte tijd over moeten brengen aan de jongere generatie. Deze jongere
generatie is bovendien een kleinere groep dan de oudere generatie. Wanneer dit speelt, is het
bevorderen van een goede samenwerking en kennisoverdracht binnen generaties en teams
van groot belang32.

5.3

Personeelskrapte in Haaglanden

Krapte op de arbeidsmarkt is af te lezen aan de hand van een aantal indicatoren. Onder meer
(het percentage) moeilijk vervulbare vacatures en het werkloosheidspercentage geven een
goed beeld van de verhoudingen op de arbeidsmarkt. In aanvulling daarop maakt het UWV
WERKbedrijf ook gebruik van de ‘krapte-indicator’. Hiermee kan landelijk of regionaal een indicatie worden gegeven van de krapte of ruimte op de arbeidsmarkt. De krapte-indicator wordt
berekend door het aantal bij UWV WERKbedrijf openstaande vacatures te delen door het aantal
niet-werkende werkzoekenden dat korter dan zes maanden bij UWV WERKbedrijf ingeschreven
staat. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de krapte-indicator alleen wordt berekend voor
beroepen tot en met mbo-niveau, omdat de vacatures voor hoger opgeleiden bij UWV WERKbedrijf zijn ondervertegenwoordigd.
Een hoge waarde duidt op een krappe arbeidsmarkt (0,70 en hoger is zeer krap, dat wil zeggen
veel openstaande vraag en weinig aanbod), terwijl een lage waarde juist duidt op een ruime arbeidsmarkt (0,24 of lager is zeer ruim, dat wil zeggen weinig openstaande vraag en veel aanbod).
Onderstaande tabel (5.1) geeft een overzicht van de vijftien (lagere en middelbare) beroepsgroepen in Haaglanden met de meeste openstaande vacatures in januari 2011. Er blijkt vooral
een tekort aan personeel voor de lagere (para-)medische beroepen, de lagere beveiligingsberoepen en de middelbare metaalkundige beroepen. Maar ook voor deze beroepsgroepen is de
arbeidsmarkt een stuk minder krap dan een jaar eerder. Het aantal kortdurend niet werkende
werkzoekenden (NWW) is dus sneller gestegen dan het aantal nieuw ingediende vacatures33.
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat er wel aanbod van arbeid is maar dat het opleidingsniveau van die groep niet overeenkomt met de vraag.
Het RPA Haaglanden verwacht regionaal vooral een risico op krapte in de transport, de tuinbouw, de zorg, het onderwijs en de overheid. Verder zijn ook voor technische beroepen in het
algemeen lastig mensen te vinden.

32	Businesswise, www.
arbeidsmarktkrapte.nl
33	Haaglanden Werkt
2011. RPA Haaglanden,
juni 2011.
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Tabel 5.1: Krapte-indicator regio Haaglanden, januari 2011

Beroepsgroep

Aantal
openstaande
vacatures

NWW
kortdurend*

Krapteindicator

Typering

Elementaire beroepen

411

2635

0,16

zeer ruim

Lagere algemeen verzorgende beroepen

291

736

0,40

ruim

Middelbare commerciële beroepen ed.

184

542

0,34

ruim

Middelbare algemeen verzorgende beroepen

179

520

0,34

ruim

Lagere algemene transportberoepen

169

707

0,24

zeer ruim

Lagere bouwkundige beroepen

161

378

0,43

gemiddeld

Middelbare werktuigbouwkundige beroepen

106

122

0,87

zeer krap

Middelbare beveiligingsberoepen

82

126

0,65

krap

Middelbare metaalkundige beroepen

79

59

1,34

zeer krap

Lager (para)medische beroepen

56

23

2,43

zeer krap

Lagere verkoopberoepen

49

423

0,12

zeer ruim

Middelbare algemene (para)medische
beroepen

44

56

0,79

zeer krap

Lagere weg- en waterbouwkundige beroepen

38

72

0,53

gemiddeld

Middelbare administratieve beroepen
(excl. automatisering)

37

523

0,07

zeer ruim

Lagere administratieve beroepen

35

608

0,06

zeer ruim

* < 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij UWV Werkbedrijf
Bron: RPA Haaglanden, bewerking Rabobank.

5.4

Oplossingsrichtingen

Biedt de krapte kansen voor mensen die momenteel moeilijk een baan vinden? En andersom:
zijn de mensen die momenteel werk zoeken de oplossing voor de krapte? Als dit niet of slechts
ten dele het geval is, welke mogelijkheden zijn er dan nog meer om de arbeidsmarkt in de toekomst draaiende te houden? In deze paragraaf gebruiken we de informatie uit de interviews en
de deskresearch om een aantal oplossingsrichtingen te presenteren. Deze kunnen kwantitatief
of kwalitatief van aard zijn. Bij de kwantitatieve oplossingen ligt de focus op het vergroten van
het arbeidsaanbod, in de kwalitatieve oplossingen draait het om een betere aansluiting tussen
vraag en aanbod.
5.4.1

Kwantitatieve oplossingsrichtingen

Hogere participatie en langer doorwerken
In het overheidsbeleid is al langere tijd de lijn ingezet waarbij vervroegde uittreding wordt ontmoedigd en langer doorwerken wordt beloond. De geleidelijke verhoging van de pensioen-
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34	Vergrijzing en krapte

leeftijd is hier ook onderdeel van. Samen met andere regelingen (zie ook hoofdstuk 6) vormt dit

op de arbeidsmarkt:

een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de participatie van ouderen (en daarmee

Arbeidsmarktregio

de beroepsbevolking) verder stijgt. Voor de groep oudere werknemers heeft dit alleen zin als er

Haaglanden. UWV

ook banen zijn die in kwalitatieve zin aansluiten bij hun capaciteiten34. Momenteel is het nog zo

Werkbedrijf, juni 2011.

dat het merendeel van de ouderen die hun baan verliezen moeilijk weer aan het werk komt. Zo
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vond 25 procent van de werklozen tussen de 45 en 55 binnen een jaar een baan, voor 55- tot
60-jarigen was dit 15 procent en voor 60- tot 65-jarigen 7 procent35.
Meer uren werken
Een andere richting is om mensen die in deeltijd werken te stimuleren om meer te gaan werken.
Aangezien dit vaak een bewuste keuze van werknemers is, dienen daar wel de juiste voorwaarden tegenover te staan. Zo zullen werkende ouders alleen maar besluiten meer uren te gaan
werken wanneer de extra kosten voor kinderopvang ruim worden goedgemaakt door extra
inkomsten. Daarvoor is wel een trendbreuk nodig want het CBS constateert dat zowel mannen
als vrouwen in 2010 gemiddeld minder uren per week werken dan vijftien jaar eerder.
Een hogere productiviteit
Met dezelfde (of minder) mensen meer werk doen. Door verder automatisering en andere innovaties van werkprocessen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat er meer tijd overblijft voor de
kerntaken van hun werknemers. Tevens besteden veel bedrijven onder de noemer duurzame
inzetbaarheid gericht aandacht aan het welzijn van werknemers en het terugdringen van het
ziekteverzuim, door bijvoorbeeld de (kantoor-)werkplek aan te passen en te verbeteren.
Arbeidskrachten uit het buitenland aantrekken
Binnen het huidige politieke en economische klimaat is het de vraag of deze oplossing op korte
termijn breder wordt ingezet. Naar verwachting is dit niet het geval. Het CBS gaat in zijn bevolkingsprognoses landelijk dan ook uit van een beperkte netto instroom (meer immigranten dan
emigranten). Bij het ontbreken van voldoende aanbod in eigen land zou het goed mogelijk kunnen zijn dat het aantrekken van meer (tijdelijke krachten) uit het buitenland weer op de agenda
komt te staan. De Midden- en Oost-Europese landen hebben echter ook te maken met een
vergrijzende (beroeps-)bevolking. Bovendien heeft minister Kamp aangegeven dat er bij het
huidige aantal werklozen eerst een beroep moet worden gedaan op die groep en pas daarna
op werknemers uit bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië. Overigens is er voor hoogopgeleide
(kennis-)migranten een aparte regeling om een verblijfsvergunning te krijgen.
5.4.2

Kwalitatieve oplossingsrichtingen

Scholing/training van zittend personeel
Het bijscholen en trainen van reeds aanwezig personeel is bij uitstek een methode om kwalitatieve krapte op de werkvloer op te lossen of te voorkomen. Gezien het gegeven dat er voor
bepaalde typen beroepen regionaal sprake is van een duidelijke krapte, is het voor werkgevers
het overwegen waard om de toegevoegde waarde van werknemers tegen het licht te houden.
Ook is het voor werkgevers van belang om werknemers hiervan bewust te maken zodat zij
ook inzien dat ze met scholing bijdragen aan hun eigen kansen en aan een grotere (interne)
mobiliteit.
35	Arbeidsmarktanalyse

Verder neemt de concurrentie tussen werkgevers in principe toe als arbeid schaarser wordt.

2011. Raad voor Werk en

Om die concurrentie aan te gaan, is inzicht nodig in wat (potentiële) medewerkers belangrijk

Inkomen, juli 2011.

vinden. Uit het TNO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden in goede aarde36 komt naar voren dat van

36	Beschikbaar op:
www.tno.nl

de arbeidsvoorwaarden het hebben van een goede leidinggevende, interessant werk, werkzekerheid en een goed salaris veruit het belangrijkst worden gevonden.
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Meer sociaal ondernemen
Krapte op de arbeidsmarkt biedt extra kansen voor werkzoekenden met een (overbrugbare)
arbeidsbeperking, mits zij de kans krijgen zich te bewijzen. De regie hiervoor komt steeds meer
bij gemeentelijke overheden te liggen. Uit de interviews kwam naar voren dat er van hen wordt
verwacht dat zij er samen met regionale arbeidsmarktpartijen voor zorgen dat welwillende
werkgevers deze mensen kunnen werven. Als die stap genomen is, hoort daar ook een goede
begeleiding op de werkvloer bij. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat ondernemers doorgaans twee beweegredenen hebben om deze groep aan te nemen. De eerste is dat ondernemers vanuit hun sociale betrokkenheid het belangrijk vinden om op die wijze een maatschappelijke bijdrage te leveren. De tweede is dat ondernemers als de nood echt aan de man komt,
buiten de geijkte kaders gaan denken en genoegen nemen met minder omdat het niet anders
kan.
Hoe dan ook is het maar zeer de vraag welk deel van de groep die langdurig inactief is geweest,
de krapte bij commerciële ondernemingen kan verminderen. Dat er echter meer kan dan momenteel gebeurt, bewijzen de ondernemers die in hoofdstuk zes aan het woord komen.
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6. Sociaal ondernemerschap in de praktijk
Hoofdstuk zes biedt inzicht in de wijze waarop ondernemers kunnen bijdragen aan de in dit
onderzoek opgeworpen vraagstukken rondom de arbeidsmarkt. Zes casestudies van sociaalbetrokken en visionaire ondernemers dienen daarbij ter inspiratie. Ondersteuning vanuit de
centrale of lokale overheid is daarbij geen overbodige luxe. In het tweede deel van dit hoofdstuk geven we dan ook een toelichting op het beleid, de maatregelen en instrumenten die
ondernemers ondersteunen. We geven antwoord op wat er vanuit de overheid wordt gedaan
om de participatie van vrouwen, ouderen en allochtonen te vergroten en welke beschikbare
regelingen er zijn om werknemers met een arbeidsbeperking (zoals jonggehandicapten - ´Wajongers´) aan te nemen. De nationale, regionale en lokale wetgeving en instrumenten behandelen we ieder in een aparte paragraaf.

6.1

Casestudies

Hieronder vindt u een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van ondernemers die de inzetbaarheid van hun personeel vergroten en daarnaast gebruik maken van werknemers met een
arbeidsbeperking.

Petra van der Vlist (P&O-manager Hoogvliet supermarkten)
“Motivatie moet uit het hart komen, niet uit de portemonnee”
Hoogvliet B.V. is een supermarktketen met winkels in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. In de filialen van de keten werken zo’n 25 Wajongers. Het service- en het distributiecentrum
bevinden zich in Alphen aan den Rijn. Hier werkt ook Petra van der Vlist. Zij is P&O-manager en vertelt
over het duurzame personeelsbeleid van de supermarktketen. Hoogvliet B.V. telt in totaal ruim vijfduizend medewerkers.
“We merken heel duidelijk dat de overheid zich inzet om meer Wajongers aan de slag te krijgen,
maar wij zijn er al langer mee bezig. Enige tijd geleden hebben we bij onze filialen onderzocht
wat de ervaringen zijn, en hoeveel Wajongers bij Hoogvliet werken. Dat waren er toen achttien.
Nu zitten we tegen de 25 personen aan. De ervaringen zijn positief: het zijn zeer gemotiveerde
en resultaatgerichte medewerkers, met een grote trouw en verantwoordelijkheid. Wajongers
vragen wel meer begeleiding en je kunt ze minder gemakkelijk in een hectische omgeving
inzetten. Ze functioneren het beste in een gestructureerde omgeving en je moet hen ook
duidelijk en consequent benaderen. Afwijkende werktijden, zondagsopenstelling, maar ook
bijvoorbeeld onze werkzaamheden in het distributiecentrum die vaak gepaard gaan met een
piekbelasting, zijn dan ook lastig inplanbaar.
Onze bedrijfsleiders besluiten of ze Wajongers willen inzetten; zij moeten immers ook de begeleiding leveren. Ze kijken welke geschikte werkzaamheden er zijn en geven ook de noodzake-
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lijke begeleiding. Er zijn Wajongers die kassawerk doen, maar het merendeel wordt ingezet voor
eenvoudigere werkzaamheden, schoonmaak, emballage en controle op de tht-datum.
De omgeving reageert zonder meer positief. Vooral in kleinere kernen en filialen, die worden
gekenmerkt door ‘ons kent ons’. Wij zien het ook als een uiting van onze maatschappelijke
betrokkenheid, overigens zonder dat we dat van de daken schreeuwen. Ook voor collegamedewerkers is het goed om te ervaren dat het ook anders kan zijn. Tegelijkertijd moet je bij
medewerkers goed communiceren waarom een Wajonger op een aantal punten een andere,
aangepaste begeleiding krijgt.
De financiële compensatie die je krijgt voor de inzet van een Wajonger is mooi meegenomen,
maar zeker niet de belangrijkste reden om een Wajonger aan te nemen. Je moet het uit overtuiging doen. Ik zie de groep Wajongers ook niet als een substantiële en aantrekkelijke vijver waarin je kunt vissen bij personeelskrapte. Eén Wajonger per filiaal moet mogelijk zijn, maar je draait
een supermarkt niet op Wajongers. Wajongers zijn geen vervangers voor gewone werknemers.
Hoogvliet heeft met het UWV een convenant afgesloten, waarin een inspanningsverplichting is
opgenomen. Het werven en plaatsen van Wajongers loopt via een integratiebureau waarmee
Hoogvliet een samenwerkingsverband heeft. Op dat moment heeft de jobcoach een grote
rol. Maar als de Wajonger is aangesteld, lopen de contacten weer met het UWV, bijvoorbeeld
in geval van ziekte. Die contacten zouden een stuk beter kunnen. De papierwinkel is lastig, je
hebt geen vast contactpersoon en moet iedere keer weer het algemene nummer bellen. Ik kan
me voorstellen dat het voor een zelfstandig ondernemer een hele toer is om een Wajonger in
dienst te nemen. Niet alleen qua aandacht en begeleiding, maar ook vanwege de bureaucratie.”

Laura Huijsman (locatiemanager De Zoetelaar)
“Zorgmensen denken wel eens: we gaan lekker restaurantje
spelen. Maar zo werkt het niet”
Ipse De Bruggen is een grote zorginstelling met ruim vijfduizend cliënten, zesduizend medewerkers,
tweeduizend vrijwilligers, 390 zorglocaties en drie hoofdvestigingen in Nootdorp, Nieuwveen en
Zwammerdam. Zij biedt mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap de gelegenheid
te werken, te leren en te leven. De cliënten werken onder meer in tien cafés en lunchrooms en veertien
ateliers en kunstwinkels. Er zijn circa tien theater- en muziekgroepen, waaronder het wereldberoemde
Jostiband Orkest met bijna 180 muzikanten. De Zoetelaar in Zoetermeer en De Smulhoeve in Den
Haag Leidscheveen zijn twee van die horecabedrijven. Laura Huijsman is hiervan de locatiemanager.
“De Zoetelaar bestaat inmiddels twaalf jaar, is vanuit de zorg kleinschalig gestart en sterk gegroeid. De meeste cliënten die toen zijn begonnen, werken er nog steeds. Ze hebben een grote
trouw en binding. Ze krijgen de mogelijkheid om zinnig werk te doen en in contact te blijven
met de ‘normale wereld’. Terugbrengen in de maatschappij geldt niet voor deze groep. De
overheid wil dat wel, maar met deze groep lukt dat niet. Daarvoor moet je een IQ van boven
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vaardigheden, zoals sociaal-emotionele. Er zijn nauwelijks mensen die de overstap maken. Eerder andersom, van het reguliere arbeidsproces naar deze omgeving.
Cliënten die in De Zoetelaar werken, komen vanuit verschillende locaties, deels intramuraal,
deels semimuraal, deels thuiswonend. Men is echt men z’n allen met het bedrijf bezig, ook
achter de schermen, de wasserij, de kantine et cetera. Er werken nu circa veertig cliënten -niet
allemaal fulltime- en circa vijf personeelsleden, onder wie twee vaste koks. Een verhouding van
één op acht. In principe komt het personeel uit de zorg, uitgezonderd de koks. Die hebben een
horeca-achtergrond en zijn bijgeschoold met zorgzaken en kunnen zo breed bijsturen. Niet
iedereen is daarvoor geschikt.
De cliënten die in De Zoetelaar werken, vormen geen groep met het potentieel om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen. Dat geldt zelfs voor de DSW-groep, die vaak
bij De Zoetelaar wordt gedetacheerd. Bezuinigingsmaatregelen zullen alleen maar tot hogere
kosten leiden, omdat mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Het is begrijpelijk dat
men wil bezuinigen, maar deze groep is kwetsbaar en heeft weinig alternatieven.
De ervaringen zijn zeer positief. Bij het eigen personeel: je hebt de dynamiek van de horeca en
je verleent ook zorg. Wel is er een continu spanningsveld; je moet immers ook de commerciële
targets halen. Tegelijkertijd wil de overheid dat je alles registreert en documenteert. Alles moet
terug te vinden zijn, alle programma’s, doelstellingen, begeleiding et cetera. Dat kan voor een
doorsnee ondernemer lastiger zijn en een reden vormen om af te haken.
We hebben geen contact met het UWV; de cliënten die hier komen, hebben al een indicatie.
De cliënt moet het zelf willen en aankunnen. Een jobcoach is belangrijk. Eentje die verder gaat
dan alleen het contact tot stand brengen en de aanstelling regelen. Ipse De Bruggen zet zich
actief in om voor mensen te bemiddelen en contacten te leggen. Dat vraagt individueel maatwerk. Maar er is zeker een doelgroep die met een goede begeleiding in het reguliere arbeidsproces mee kan.
De cliënten krijgen een uitgebreide training, ook vakmatig. Dat maakt het serieus. Je neemt
ze mee in het proces. Je kijkt wel naar wat de persoon kan. Er zijn veel methoden om potentiële problemen te ondervangen. Repeterend karakter van het werk is belangrijk, maar dat
blijft afhankelijk van de vaardigheden van de cliënt. Korte lijntjes. Soms kunnen cliënten veel en
worden ze door de gasten zelfs niet direct als zodanig herkend. Zorgmensen denken wel eens:
we gaan lekker restaurantje spelen. Maar zo werkt het niet. Horecamensen weten waarvoor ze
kiezen en draaien goed mee.
Een groot deel van de gasten komt omdat De Zoetelaar net even wat extra’s biedt. De kaart, het
eten, de bediening en de sfeer zijn goed; kwaliteit moet bovenaan staan. Sommige gasten die
het concept niet kennen, vinden het wel eens lastig. Je moet het wel even weten. We proberen
mensen het leuke te laten zien en niet de lasten. Het is deels de charme van het bedrijf, maar je
moet wel transparant blijven.
49

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

50

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Het is een commercieel bedrijf met commerciële doelstellingen. We draaien ongeveer quitte,
ook dankzij de zorggelden die hiervoor kunnen worden ingezet. De cliëntindicatie brengt een
bepaald bedrag met zich mee. De meeste personeelskosten komen op de AWBZ-kostenplaats.
De koks staan op de commerciële kostenplaats, evenals een deel van de huur, de investeringen
et cetera. Je hebt beter opgeleid en duurder personeel nodig dan in de reguliere horeca en de
productiviteit ligt lager. Wil je rendabel zijn, dan moet je minder personeel inzetten, maar dan
komen de cliënten weer tekort. Als zelfstandige ondernemer zou je het niet op deze manier
kunnen redden.”

Gert Jongerius (directeur Jongerius Bakker / voorzitter stichting
MVO Zoetermeer) “Leeftijd is nooit een reden om iemand niet
aan te nemen”
Jongerius Bakker is een van de meest vooraanstaande sociale ondernemingen in Zoetermeer. Het bedrijf is in de afgelopen decennia meegegroeid met de stad, is marktleider in zijn branche en viert dit
jaar zijn 110e verjaardag. Gert Jongerius is naast de bevlogen directeur ook het boegbeeld van de
stichting MVO Zoetermeer waarin zo’n twintig ondernemers participeren.
“Ik heb altijd gedacht: mijn onderneming is gevestigd in een gemeente die groeit, dus mijn bedrijf moet ook meegroeien. Daarbij wil ik graag op sociaal vlak iets betekenen voor de gemeenschap, aangezien mijn bedrijf daar middenin staat. Om producten te vermarkten, zoeken we
sociale verwantschap met klanten, maar wat is dat? Hoe creëer je die verwantschap als je een
brood over de toonbank aanreikt? Je moet verdieping aanbrengen en dat kan door diversiteit.
Dat is Jongerius Bakker. Niet meer en niet minder.
Diversiteit bijvoorbeeld op het gebied van jongeren. Ik zie om mij heen dat veel kinderen worstelen met studie en studiekeuzes. Mensen die gestopt zijn of aan iets anders gaan beginnen,
bieden we hier een overbruggingsmogelijkheid zodat ze niet tussen de wal en het schip vallen.
Dat kan omdat dit bedrijf alles in zich heeft. We zijn onze eigen producent, we hebben detailhandel, logistiek, administratie en marketing en communicatie. De kracht van dit bedrijf is dat
er tegen dit soort mensen nooit nee wordt gezegd. Hoe doen we dit dan? We hebben net als
iedere onderneming te maken met opgebouwde vakantieverplichtingen en verloven van ons
vaste personeel. Die gebruiken we om tijdelijk werk mogelijk te maken. Op die manier zit er nu
een jongen bij ons in de logistiek, doen er drie meisjes winkelwerk en werkt er een meisje in de
bakkerij.
Diversiteit is verder ook dat mensen met een andere achtergrond of oneerbiedig gezegd, mensen met een vlekje, gewoon meedraaien. Bijvoorbeeld mensen die de taal niet goed beheersen
of mensen met een fysieke of geestelijke handicap. Eigenlijk wil ik niemand in de kou laten
staan. Om deze mensen te vinden, hebben we contacten met een aantal instanties, waaronder
de gemeente en Ipse De Bruggen. Loonsomaanvulling en een goede jobcoach voor mensen
met een geestelijke handicap zijn daarbij randvoorwaarden.
51

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Onder diversiteit valt ook dat leeftijd nooit een reden is om iemand niet aan te nemen. Zo hebben we vorig jaar nog een bakker van 54 aangenomen. Op het gebied van senioren is zeker
een slag te slaan. Ik denk dat we vergrijsd Nederland op een andere manier moeten mobiliseren.
Senioren hebben zoveel kennis en een breed netwerk; we moeten nadenken over manieren
waarop die mensen een rol kunnen blijven spelen. Dat kan door een deel van de werkdruk voor
hen weg te nemen en adviseurschap te stimuleren.
Multinationals die gaan dit soort vraagstukken niet oplossen. Die volgen een andere strategie
gedreven door geld, overnames en efficiency. Net als dat economische groei voor velen de
zaligmakende meetlat is. Familiebedrijven en het MKB zijn de motor van de economie; daar
zitten de meeste banen en daar is meer ruimte voor sociale aandacht. En dat levert ons wat
op: we worden gezien door klanten en mensen weten dat we met de juiste intenties in de
maatschappij staan. Binnenkort komen de wethouders van de 32 grootste gemeenten kijken
hoe wij het hier doen. Maar ook bedrijfsintern levert het wat op. Mensen willen naast een goed
salaris ergens bij horen en zijn op zoek naar respect, geborgenheid en verantwoordelijkheid en
die vinden ze hier. Dit resulteert bijvoorbeeld in een zeer laag ziekteverzuim en een verrassend
groot aantal jubilarissen.
Ik vraag me af of we als ondernemers de overheid niet veel eerder hadden moeten ontlasten.
Wij hebben het laten gebeuren dat de sociale zekerheid het vangnet is geworden voor groepen
mensen en nu vinden wij dat dat onze verantwoordelijkheid niet meer is. Als ondernemer met
maatschappelijke statuur ben je als een herder van een kudde schapen. Die herder stuurt toch
ook niet de schapen met een lam pootje terug?”

Alwin Voogel (Vestigingsmanager Het GOED LeidschendamVoorburg) “We willen dat onze medewerkers meer open in de
samenleving staan”
Het GOED is een landelijke keten van twintig kringloopwinkels. Onlangs heeft Het GOED in Leidschendam een nieuwe winkel geopend op de Star in twee voormalige autoshowrooms. Zij biedt
een ruim assortiment van gebruikte goederen op een winkeloppervlakte van 1.500 vierkante meter.
In totaal werken er circa veertig personen. Alwin Voogel is vestigingsmanager en licht toe op welke
manier de winkel samenwerkt met de gemeente om mensen vanuit een uitkering weer aan het
werk te helpen.
“De winkels van Het GOED worden altijd opgezet in samenwerking met de gemeente. Wij ontvangen een bijdrage van de gemeente en zorgen er als tegenprestatie voor dat mensen vanuit
een uitkering weer terugstromen in het arbeidsproces. Daarnaast besparen we de gemeente en
het milieu kosten door te voorkomen dat bruikbare goederen al vroeg bij de vuilstort eindigen.
Wanneer goederen bij ons binnenkomen, keuren en testen onze mensen deze eerst. Als ze
kwalitatief goed zijn, worden ze geprijsd en vervolgens in de winkel gepresenteerd. Daarnaast
bieden we de mogelijkheid om goederen op te halen of gekochte goederen te brengen.
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Tijdens al die stappen biedt Het GOED werk aan mensen die het werkritme weer op willen
pakken en laten we hen wennen aan discipline en afspraken maken en nakomen. Dit gebeurt
geleidelijk en onder begeleiding van een coach van het integratiebedrijf, aangezien sommige
mensen al langer dan vijf jaar niet hebben gewerkt. Op die manier bouwen we het aantal uren
dat mensen werken rustig op; vaak beginnen ze met twaalf uur en wordt dat langzaamaan
meer. De werkzaamheden die mensen gaan doen, zijn sterk afhankelijk van hun vaardigheden. Als mensen de Nederlandse taal beheersen, zijn er kansen achter de kassa. Voor mensen
die hier niet zijn geboren en pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, is een goede
taalbeheersing lastiger; zij komen dan niet zo snel in aanmerking voor het werken achter de
kassa. Maar wel kunnen wij hen bijvoorbeeld inzetten bij de schoonmaak. Van daaruit groeien
ze door naar het in ontvangst nemen en prijzen van artikelen of het brengen en halen van
spullen. Per persoon kijken we dus naar wat diegene wel al kan, maar we verwachten ook dat
de mensen zich bij ons verder willen ontwikkelen. Een deel van de mensen werkt hier vanuit
een Vlietbaan (een vorm van vrijwilligerswerk waarbij mensen met een relatief grote afstand tot
de arbeidsmarkt weer ervaring op doen met werken; red.). Deze mensen hebben één-op-éénbegeleiding. De groep werknemers met meer (recente) werkervaring werkt doorgaans al meer
zelfstandig en heeft ook meer zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Zij krijgen een baan met
loonkostensubsidie van het UWV. Mensen krijgen een halfjaarcontract. Dit wordt na een tijdje
geëvalueerd met werknemer en coach en bij succes verlengd.
Het persoonlijke doel van de werknemers is dat ze binnen een vertrouwde omgeving weer
gewend raken aan werk, met anderen mensen in contact komen en daardoor opener in de
maatschappij staan. Op termijn verwachten we van hen dat ze in staat zijn om zelfstandig door
te stromen naar bijvoorbeeld een ´echte baan´ in de detailhandel. De gemeente en wij hebben
daarbij de verantwoordelijkheid om de mogelijkheden van deze groep ook bij andere werkgevers onder de aandacht te brengen.
Voor mezelf zijn de werkzaamheden als vestigingsmanager bij Het GOED niet wezenlijk anders
dan bij vorige leidinggevende functies in de detailhandel. In de detailhandel draait het altijd om
mensen persoonlijk begeleiden en aansturen. Het werken met een groep werknemers die in
het begin nog wat verder afstaat van de samenleving, bijvoorbeeld door een taalachterstand,
geeft je werk daarbij ook extra verantwoordelijkheid voor die samenleving.”

Nicolette Mak (Directeur Valid Group) “Bedrijven die nu actief
aan diversiteit werken, zijn beter voorbereid op de toekomst”
Vanuit de frustratie dat haar broer wel wilde werken maar vanwege een spierziekte nergens aan de
bak kwam, begon Nicolette Mak eind jaren negentig Valid Express. Het succes van Valid Express, het
bedrijf bestaat inmiddels meer dan tien jaar, heeft een omzet van 1,7 miljoen en toont aan dat mensen
met een ‘lastig lichaam37’ wel degelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een onderneming.
37	Mensen met een fysieke

Binnen de overkoepelende Valid Group heeft Mak in de loop der jaren steeds meer diensten ontwik-

handicap of een chroni-

keld waarvan het gemeenschappelijke doel is om de afstand tussen mensen met een ‘lastig lichaam’

sche ziekte.

en de arbeidsmarkt structureel te verkleinen. Nicolette Mak licht toe dat er drie drempels zijn waar
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ondernemers mee te maken krijgen als zij deze groep mensen willen aannemen. Deze drempels zijn
voor haar reden geweest om het dienstenaanbod van de Valid Group verder uit te breiden om ondernemers werk uit handen te nemen.
“Geregeld krijg ik van ondernemers te horen dat ze geïnteresseerd zijn om deze mensen aan te
nemen. Maar als ondernemers zich vervolgens tot het UWV of particuliere bemiddelaars wenden, dan blijken ze daar niet over geschikte mensen te beschikken. Om de vindbaarheid te vergroten, hebben we de Valid vacaturebank ontwikkeld. Hier kunnen werkgevers vacatures laten
plaatsen en kunnen ze kenbaar maken dat ze openstaan voor deze werknemers. Tegelijkertijd
weten mensen met een lastig lichaam dat ze bij die vacatures en bedrijven ook een serieuze
kans krijgen als ze gaan solliciteren.
Als je iemand vanuit een uitkering wil aannemen, krijg je een hele papierwinkel van het UWV
cadeau. Omdat ondernemers daar niet op zitten te wachten, biedt Valid Solutions ondernemers
de mogelijkheid om deze administratie uit te besteden.
Aan de kant van zowel werkgevers als werknemers is beeldvorming een belangrijk struikelblok.
Mensen met een lastig lichaam hebben bijvoorbeeld vaak een gat in hun CV. Gevolg is dat hun
CV’s in een standaard sollicitatieprocedure snel terzijde worden geschoven. Een CEO of leidinggevende moet daarom zowel binnen de personeelsafdeling als op de werkvloer draagvlak creëren
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voor deze werknemers. Aan de andere kant worden mensen met een lastig lichaam vaak al van
jongs af aan door bestaande systemen in een slachtofferrol geplaatst. Vanuit de Valid Academy
worden daarom trainingen aangeboden die mensen bewust maken van hun talenten.
Verder ben ik van mening dat bij veel bedrijven duurzaamheid vooral nog in het teken van
‘groen’ staat. Binnen de drie-eenheid people, planet en profit is people en de manier hoe we
met elkaar omgaan minstens even belangrijk als planet en profit. We bevinden ons nu in een
economisch transformatieproces en juist bedrijven die actief aan diversiteit werken, presteren
beter en zijn ook beter voorbereid op een toekomst met een krappe arbeidsmarkt.
In dat transformatieproces kunnen nog wel stappen worden gezet om de arbeidsparticipatie
te vergroten. Het is een gezonde ontwikkeling dat regelgeving wordt aangescherpt. Het moet
niet vanzelfsprekend zijn dat mensen met een beperking keurig vanaf hun achttiende een zakje
geld krijgen, want op die manier creëer je slachtoffers. Binnen deze groep heb je genoeg winners. Bij Valid Express zie ik dagelijks voorbeelden van wat die mensen allemaal kunnen. Vaak
vergt dit niet meer dan een paar kleine aanpassingen op de werkplek. We rijden met automaten in plaats van met schakelauto’s en waar nodig passen we werktijden of werkplekken aan,
bijvoorbeeld in de vorm van verhoogde pedalen of een omgekeerde bediening van het knipperlicht. Verder hebben deze potentiële werknemers -volgens onze schatting gaat het in Nederland in totaal om 150.000 tot 200.000 mensen van wie zeker 20.000 hoogopgeleid- weinig
begeleiding nodig omdat ze mentaal gezond zijn. Door de grote diversiteit in hun achtergrond
zijn ze binnen allerlei bedrijven en sectoren inzetbaar. Kijk als ondernemer gewoon naar de
mogelijkheden van deze mensen en niet alleen naar hun CV. Als ondernemers dat doen, dan
vergroten ze hun kansen wanneer de crisis toeslaat.”

Hans van Hoven (Directeur Blomsma Print&Sign)
“De achterliggende gedachte voor ons MVO-beleid is dat je als
ondernemer niet alleen bent op deze wereld”
Blomsma Print&Sign is opgericht in 1979 en is een echt Zoetermeers bedrijf. Het begon ooit als eenmanszaak maar is in de voorbije decennia gegroeid tot een onderneming met meer dan honderd
werknemers op vestigingen in Zoetermeer (Hoornerhage en Rokkehage) en Hoogezand. Directeur
Hans van Hoven geeft aan dat het bedrijf een uitgesproken visie en ambitie heeft op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en daarin rekening houdt met people, planet en
profit. De mens staat centraal in de bedrijfsvoering en een van de onderdelen daarvan is dat men waar
mogelijk Wajongers een kans geeft.
“Al vanaf het eerste ogenblik onderneemt Blomsma zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord. Het bedrijf is dit gaandeweg ook steeds actiever gaan uitdragen. De achterliggende
gedachte is dat je als ondernemer niet alleen bent op deze wereld en dat je zorg voor de medemens ook in je eigen bedrijfsvoering kunt implementeren. Deze keuze betekent dat je niet
het meest gemakkelijke pad neemt. Vergelijk het met de manier waarop je van plek A naar B
gaat: je kunt via de snelweg -dat is efficiënt- maar wil je genieten dan pak je de binnenwegen.
Momenteel hebben we vier mensen uit de Wajong in dienst of op proef en daar moet je veel
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tijd in steken. Je moet je als werkgever bij het invullen van een vacature of baan kunnen inleven
in die persoon, bereid zijn om een risico te nemen, een selectie maken op basis van competenties en veel communiceren, met die persoon maar ook met de naaste collega’s en zijn of haar
begeleider. Als bekend is dat je als bedrijf openstaat voor deze groep werkzoekenden, heb je als
voordeel dat je ook een goede toeloop hebt op vacatures.
Ik zie de vergrijzing vooral als een kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen die groepen vanzelf gaan aanspreken als de arbeidsmarkt krapper wordt. En dat is
goed, want ik vind dat er geen jongere zonder plausibele reden thuis mag zitten; nu niet maar
dan al helemaal niet. We moeten onze jongeren duidelijk maken dat ze iets moeten presteren
om aan deze maatschappij bij te dragen. Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het
wordt om ze later in het arbeidsproces te laten instromen. Dit is essentieel voor de welvaart van
de BV Nederland want anders worden we aan alle kanten voorbij gestreefd. Bedrijven spelen
hier een belangrijke rol in. Via banden met het onderwijs en het aanbieden van stages bied
je jongeren houvast en begeleiding in het maken van de juiste keuzes. De manier waarop in
Zoetermeer de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs is geregeld, is in dat
opzicht absoluut beter dan elders. In het vervolgonderwijs wordt geluisterd naar suggesties van
bedrijven. Mensen bij het Werkgeversservicepunt (WGSP) staan voor je klaar en helpen je bij
het vinden van de wegen in de regels. Wethouder Edo Haan en de mensen achter SEA zetten
zich fantastisch in en zijn zeer betrokken en ook binnen ondernemersverenigingen is er aandacht voor. Naast de vergrijzing biedt het veranderende aanbestedingsbeleid van gemeenten
en grote bedrijven een tweede kans. Deze opdrachtgevers willen bij een gunning steeds vaker
weten wat je als bedrijf aan MVO-activiteiten doet. Van gemeenten verwacht ik ook dat ze hier
rekening mee houden – als je als bedrijf positief investeert in inwoners en de lokale samenleving dan mag je ook iets terugverwachten.
Voor mij persoonlijk levert het enorm veel voldoening op om te constateren dat je iemand
een kans biedt en dat hij of zij die ook aangrijpt en waarmaakt. Twee goede voorbeelden binnen ons bedrijf: een van onze Wajongers zat op 30 procent loonwaarde38 toen hij bij ons binnenkwam. Gaandeweg heeft hij zich ontwikkeld tot een volwaardige werknemer. Nu werkt hij
onder de normale CAO, verdient boven het minimum, heeft een auto en een huis en is weer
volledig onderdeel van de maatschappij. Daarnaast hadden we een dove jongen uit Utrecht die
vijftien jaar geleden in dienst kwam; hij heeft hier jaren gewerkt en zich zo ontwikkeld dat hij
uiteindelijk helemaal zelfstandig elders succesvol heeft gesolliciteerd. Deze mensen bewijzen
dat je ook vanuit een zwakkere uitgangspositie op de arbeidsmarkt veel kunt bereiken.”
38	Iemand is ingeschat op

6.2

Nationale wetten, regelingen en instrumenten

30 procent productiviteit

In de casestudies benoemden de ondernemers al een aantal regelingen waar zij in hun bedrijf

van een ‘gewone’ werk

gebruik van maken. In deze paragraaf lichten we die regelingen en andere onderdelen van het

nemer. In de praktijk

ondersteunende arbeidsmarktbeleid toe. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan het na-

wordt dan 30 procent

tionale, regionale en gemeentelijke beleid.

van het loon door de
werkgever betaald en de

6.2.1

overige 70 procent door

Beleid gericht op allochtonen, vrouwen en ouderen

Vanuit de Rijksoverheid probeert men er op een aantal manieren voor te zorgen dat alle doel-

de uitkeringsinstantie.

groepen op de arbeidsmarkt dezelfde mogelijkheden hebben. Verschillende overwegingen
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spelen daarbij een rol, het vergroten en diversifiëren van het arbeidspotentieel is hier een van.
Landelijk gebeurt dit met regels omtrent de kinderopvang, het diversiteitsbeleid en de pensioenleeftijd. Als gevolg van de brede heroverwegingen en het huidige regeerakkoord vinden er
in alle drie aanpassingen plaats die ook regionaal het speelveld veranderen.
Kinderopvangtoeslag
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is in 2005 ingevoerd. De wet gaat
ervan uit dat de overheid, de werknemers en de werkgevers gezamenlijk de kosten voor kinderopvang dragen. Het doel van de wet was onder meer om een bijdrage te leveren aan de participatie van jonge moeders. Uit een recente studie van het CPB blijkt dat dit effect slechts ten dele
is opgetreden39. Vanwege de sterke groei van de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag en het
streven om de overheidsuitgaven op orde te krijgen, is het bedrag dat de overheid bijdraagt recent enigszins beperkt. Ook in 2011 en 2012 vindt er een versobering van het overheidsaandeel
in de kindertoeslag plaats. In 2011 betalen ouders daardoor een hogere ouderbijdrage.
39	Child Care subsidies
revisited – CPB, 2010
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Diversiteitsbeleid
Onder diversiteitsbeleid valt al het beleid dat is ‘gericht op het laten terugkomen van de be-

40	Thesaurus zorg

volkingsdiversiteit in de personele samenstelling en cultuur van gemeentelijke instellingen en

en welzijn.

bedrijven, en op het bestrijden van negatieve beeldvorming, vooroordelen en uitsluiting’.40
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Hoewel wettelijk niet is vastgelegd dat bedrijven en instellingen diversiteitsbeleid moeten voeren, is er in de praktijk een groot aantal instanties en bedrijven dat zichzelf doelen oplegt met
betrekking tot de diversiteit van het personeelsbestand. De Rijksoverheid bijvoorbeeld had zich
in de periode 2008-2011 met betrekking tot diversiteit bijvoorbeeld de volgende kwantitatieve
doelen gesteld:
-

vrouwen op 30 procent van de topfuncties bij de overheid;

-

vrouwen op 50 procent van de andere functies bij de overheid;

-

50 procent meer allochtonen aan het werk bij de overheid (vergeleken met 2007).

Met het aantreden van het huidige kabinet vaart de Rijksoverheid
inmiddels een andere koers. Het belang van diversiteit binnen de overheid wordt onderschreven maar men is afgestapt van de bovenstaande kwantitatieve doelstellingen41.
41	Reactie op verzoek
geactualiseerde

AOW en arbeidsparticipatie ouderen

kabinetsreactie op het

Door het huidige kabinet is ingestemd met een verhoging van de AOW-leeftijd. In 2020 wordt

SER advies ‘Diversiteit in

de leeftijd verhoogd van 65 naar 66 jaar en in 2025 wordt dit 67 jaar. Twee belangrijke overwe-

het personeelsbestand’

gingen spelen hierbij een rol. Ten eerste leven mensen langer, zijn ze langer gezond en daar-

- Ministerie van Binnen-

door dus in staat om langer door te werken. Ten tweede zorgt een verhoging van de AOW-

landse Zaken en Konink-

leeftijd dat de AOW-uitkering ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft. De vergrijzing

rijksrelaties, 2011.

zorgt voor steeds minder werkenden om AOW-premie op te brengen: nu staan er nog vier

59

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

60

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

werkenden tegenover één gepensioneerde, in 2040 is dat naar verwachting gehalveerd tot
nog maar twee. Dit betekent dat de kosten van de AOW door minder mensen moeten worden
opgebracht terwijl deze kosten naar verwachting verder oplopen omdat het aantal mensen dat
in aanmerking komt voor AOW verder stijgt. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat in 2020 in
om te zorgen dat werkgevers en werknemers voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden
op langer doorwerken.
Daarnaast stimuleert de Rijksoverheid werkgevers momenteel al om oudere werknemers in
dienst te nemen en/of te houden. In bijlage vijf is terug te lezen op welke manier ondernemers
hier ook een financiële bijdrage voor kunnen krijgen.

Hogere AOW-leeftijd levert iets grotere beroepsbevolking op
In 2020 bereiken in Nederland ongeveer 210.000 mensen de 65-jarige leeftijd. De verhoging van de AOW-leeftijd betekent dat meer mensen in principe beschikbaar zijn voor
arbeid. Niet iedere 65-jarige zal echter werken. De gemiddelde (netto) arbeidsparticipatie
van 60-64-jarigen is nu ongeveer 30 procent. Er zijn twee effecten van invloed op de
uiteindelijke groei van de beroepsbevolking door deze maatregel. Enerzijds zullen 65-jarigen minder participeren dan bijvoorbeeld 61-jarigen. Anderzijds neemt al jaren – en
vermoedelijk ook in de toekomst – de arbeidsparticipatie van ouderen toe. In zijn berekening stelt het UWV dat beide effecten tegen elkaar wegvallen. In dat geval groeit de
beroepsbevolking door de AOW-verhoging met 60.000 personen: een extra groei van de
totale beroepsbevolking met 0,8 procent. (bron: UWV arbeidsmarktprognose 2011-2012)

6.2.2

Beleid gericht op speciale arbeidsmarktdoelgroepen

Voor werkgevers zijn er verschillende subsidies beschikbaar om tegemoet te komen aan de extra
kosten die een werknemer met een arbeidsbeperking met zich meebrengt. Momenteel zijn er
diverse wetten van toepassing op mensen die door een fysieke of lichamelijke beperking niet of
in mindere mate aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Hier gaat de komende jaren veel in
veranderen doordat vanaf begin 2013 de Wet werken naar vermogen in werking treedt (Wwnv).
Wet Werken naar vermogen
Het kabinet Rutte vindt dat teveel mensen die wel kunnen werken, nu langs de kant staan.
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien, voert het kabinet vanaf begin 2013 de Wet Werken naar vermogen (Wwnv) in. Personen die onder deze wet vallen, zijn straks verplicht om te solliciteren en krijgen als ze geen
werk hebben een uitkering op bijstandsniveau. De Wwnv komt in de plaats van de Wet Sociale
Werkvoorziening (Wsw), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren
(Wij). Daarnaast zullen mensen uit de Wajong die kunnen werken en mensen die aan de slag
gaan bij de sociale werkvoorziening, maar in staat zijn bij een gewone werkgever aan de slag
te gaan, onder de Wwnv vallen. De Wajong blijft bestaan als vangnet voor jonggehandicapten
die helemaal nooit kunnen werken. De sociale werkvoorziening blijft intact als voorziening voor
‘beschut werk’. Een deel van de mensen die nu nog onder de Wsw vallen gaan over naar de Wet
Werken naar vermogen.
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Participatiebudget van gemeenten
Sinds 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Met het participatiebudget kunnen gemeenten de budgetten voor re-integratie, inburgering en scholing combineren. De
gemeente kan budget inzetten voor re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen,
educatie en opleidingen en combinaties van deze voorzieningen. De doelgroep van het participatiebudget is iedereen van 18 jaar en ouder. Met het participatiebudget hebben gemeenten
meer ruimte om eigen beleidsafwegingen te maken, toegesneden op de lokale en regionale
praktijk. Gemeenten hebben meer mogelijkheden om maatwerk aan de burger te bieden en
zijn vrij in de keuze van instrumenten. Ook zijn de administratieve lasten voor gemeenten verminderd42. In dit participatiebudget wordt door het kabinet Rutte echter drastisch gesneden.
Het voorlopige budget van Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer bedraagt in 2012 57 procent van het beschikbare budget in 201143. Naar 2015 toe wordt dit nog verder afgebouwd. Dit
betekent dat gemeenten zich noodgedwongen gaan beperken in hun activiteiten. De uitwerking hiervan zal per gemeente verschillen. In de interviews werd aangegeven dat de zorg bestaat dat gemeenten zich in hun bemiddeling alleen nog richten op de meest kansrijke groep
werklozen.
6.2.3

Bezuinigingen op uitvoerende instanties

In de kabinetsplannen verdwijnen er 5.000 tot 6.000 banen bij het UWV en honderden banen bij
SVB en het ministerie van SZW. Samen bezuinigen de organisaties in de periode 2012-2015 een
bedrag dat oploopt tot € 410 miljoen in 2015. Dit bedrag is de optelsom van bezuinigen in het
regeerakkoord en bezuinigingen die het vorige kabinet voor deze periode al had aangekondigd.
Het budget van UWV wordt in totaal verminderd met € 500 miljoen voor de periode 2012-2015.
Dit bedrag is opgebouwd uit een algemene bezuiniging, een bezuiniging door het verdwijnen
van het re-integratiebudget voor ww’ers en een bezuiniging op bemiddeling van werkzoekenden. Verder zal het budget van UWV nog verminderen vanwege een verwachte daling van het
aantal uitkeringsgerechtigden. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van de nieuwe Wet werken naar vermogen, waar het kabinet nog aan werkt.
Het grootste verlies aan banen treedt op bij het UWV; daar verdwijnen per 1 januari 2012 al zo’n
900 arbeidsplaatsen. UWV zet naar eigen zeggen maximaal in op het voorkomen van boventalligheid en gedwongen ontslag van medewerkers. De bezuinigingen leiden er verder toe dat
het aantal vestigingen van het UWV in twee stappen wordt teruggebracht van 100 naar 30. De
UWV-vestiging in Vliethorst in Leidschendam sluit daardoor in 2012 en daarnaast bestaat de
kans dat de vestiging in Zoetermeer niet tot een van de 30 regiokantoren zal behoren. Door de
bezuinigingen op de bemiddeling van werkzoekenden verandert ook de dienstverlening van
het UWV aan werkzoekenden. In de toekomst zullen zij in de meeste gevallen grotendeels te
maken krijgen met digitale dienstverlening in plaats van face-to-face-contact.
42 Rijksoverheid.nl, 2011
43	Gemeenteloket ministerie
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6.3

Regionaal beleid

SZW – Definitieve

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de arbeidsparticipatie van

budgetten 2011 en

inwoners. De gemeenten in de regio Haaglanden werken sinds 2001 intensief samen binnen het

voorlopige budgetten

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden (RPA). Het RPA Haaglanden is begonnen als

2012 bekend, 2011.

een netwerkorganisatie die invulling geeft aan het regionale arbeidsmarktbeleid. Tegenwoor-
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dig is het RPA veel meer dan een netwerkorganisatie. Op meer niveaus vindt samenwerking en
afstemming plaats voor beleid en uitvoering. Het platform bestaat uit de wethouders Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van de negen Haaglanden-gemeenten, individuele werkgevers en
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel en onderwijsinstellingen.
In RPA Haaglanden werken gemeenten en UWV aan regionale Ketensamenwerking op de thema’s werk, inkomen en re-integratie. Door de partijen is een aantal onderwerpen vastgesteld
in het kader van de Beleidsaanpak 2011-2015. Binnen deze beleidsaanpak is de invoering van
Contract Compliance / 5 procent regeling een zeer relevant onderwerp voor ondernemers.
Deze 5 procent regeling geldt bij gemeentelijke aanbestedingen boven een vooraf vastgesteld
bedrag (bijvoorbeeld € 200.000). Het is de bedoeling dat het bedrijf dat de aanbesteding verkrijgt een deel van het werk laat uitvoeren door werkzoekenden. Via de 5 procent regeling doen
werkzoekenden werkervaring op waardoor de stap naar de arbeidsmarkt voor hen gemakkelijker wordt. Tegelijkertijd stimuleert de regeling het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het RPA faciliteert de invoering van de 5 procent regeling in alle Haaglanden gemeenten en
Stadsgewest Haaglanden. In de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Delft en Rijswijk is de 5 procent regeling inmiddels geïmplementeerd. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland en het Stadsgewest Haaglanden zijn bezig
met voorbereiding van de regeling44.
In bijlage zes staat daarnaast een overzicht van de andere relevante onderwerpen waar het RPA
Haaglanden zich voor inzet.

6.4

Gemeentelijk beleid

Een groot deel van het beleid op de arbeidsmarkt en de uitvoering daarvan ligt bij de gemeente. Door decentralisatie van het Rijksbeleid zal de rol van de gemeente als uitvoerende instantie
ook nog verder toenemen. In deze paragraaf gaan we daarom verder in op het arbeidsmarktbeleid van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

44	Website RPA Haaglanden
– contract compliance
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6.4.1

Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer staat goed bekend met haar arbeidsmarktbeleid. In 2010 is de afdeling Werk Zorg en Inkomen verkozen tot beste sociale dienst van Nederland. Onder andere
vanuit de Sociaal Economische Agenda Zoetermeer (SEA-Zoetermeer45) zijn sinds 2006 diverse
projecten gestart om de arbeidsparticipatie in de gemeente te vergroten.
Convenant ‘Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf’
In de gemeente Zoetermeer is het convenant ‘Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf’ van
kracht om de instroom van allochtonen, ouderen (45+), vrouwen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten te bevorderen.
De aanpak bestaat uit twee onderdelen:
1.	Het bieden van informatie en advies op het terrein van diversiteit- en gelijke behandelingsbeleid aan werkgevers en het stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling tussen
werkgevers.
2.	Het bevorderen van de instroom van allochtonen, ouderen (45+), vrouwen en gedeeltelijk
arbeidsgeschikte werkzoekenden.
	Om de doelstellingen uit het convenant te realiseren zijn in 2010 de volgende kernactiviteiten verricht:
-	Negen ondernemers hebben het SociaalEconomischBetrokkenOndernemen (SEBO)keurmerk ontvangen voor hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.
-	Het convenant wordt met twee jaar verlengd en het doel is om het aantal werkgevers
dat het convenant heeft ondertekend is uitgebreid tot 100.
-	TNO onderzoekt momenteel of het Zoetermeerse SEBO keurmerk landelijk kan worden
uitgerold als keurmerk voor de (h)erkenning van sociale bedrijven.
-	Het Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid (ISW) heeft in het kader van het
onderzoeksprogramma ‘Arbeidsintegratie en sociaal vertrouwen’ onderzoek uitgevoerd
onder werkgevers van het convenant ‘Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf’.
-	Naast de gemeente Zoetermeer participeren circa 30 bedrijven in deze Stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Doel van de Stichting MVO Zoetermeer is het
45	Een samenwerkingsverband tussen Gemeente
Zoetermeer, UWV WERKbedrijf, RVOZ, DVZ, Kamer

leveren aan de Zoetermeerse samenleving.
-	In het kader van het convenant hebben er trainingen/voorlichtingen plaatsgevonden bij
zeven convenantpartijen.

van Koophandel Den

-	Er zijn bij de convenantwerkgevers in 2010 372 allochtonen, ouderen (45+), vrouwen en

Haag kantoor Zoeter-

arbeidsgehandicapten geplaatst. In totaal zijn gedurende de convenantperiode 2008 –

meer, MKB Randstad-

2010 644 plaatsingen gerealiseerd.

West, VNO-NCW West en

-	De ambassadeurs stellen hun expertise beschikbaar en delen hun kennis om in Zoeter-

het Samenwerkingsver-

meer het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten en de

band Onderwijs Bedrijfs-

arbeidsreserves effectief te benutten.

leven (SOB) Zoetermeer.
46	Convenant ‘Diversiteit en
gelijke behandeling in
bedrijf’, Jaarrapportage
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bedrijfsleven intern te verduurzamen en daarnaast een actieve en positieve bijdrage te

2010.

-	Gedurende 2010 zijn zeven nieuwe partijen toegetreden tot het convenant46.
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Werkgeverservicepunt Zoetermeer
Om mensen de kansen op de arbeidsmarkt beter te laten benutten en de knelpunten op de lokale en regionale arbeidsmarkt weg te nemen, bestaat sinds 2009 het Werkgeverspunt Zoetermeer (WGSP). Het betreft een samenwerkingsverband van de afdeling Werk Zorg en Inkomen
van de gemeente, het UWV Werkbedrijf, DSW en het ROC ID-college. De betrokken partijen
werken samen aan een geïntegreerde werkgeversbenadering.
Vanuit die functie houdt het WGSP zich bezig met:
-

matchen van vraag en aanbod;

-

scholing en ontwikkeling van personeel;

-

informatie- en adviesfunctie naar werkgevers;

-

relatiebeheer;

-

het initiëren van projecten ter bevordering van de werkgelegenheid;

-

advies voor werkgevers47.

Participatiecentrum
De gemeente Zoetermeer gaat twee participatiecentra opzetten (één in de wijk Buytenwegh en
één in de wijk Palenstein) van waaruit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden kunnen verrichten voor de wijk(-bewoners). Hierbij worden twee elementen gecombineerd. Aan de ene kant doen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring
op, respectievelijk ontwikkelen zij (werknemers-)vaardigheden; aan de andere kant worden
(goedkoop) diensten aangeboden waar wijkbewoners behoefte aan hebben. Het participatiecentrum verenigt hiermee twee doelstellingen: het terugdringen van de hoge werkloosheid in
de wijken Buytenwegh en Palenstein en werken aan een leefbare wijk 48.
6.4.2

Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg wordt vanuit het Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt
gewerkt aan onder andere het re-integratiebeleid en de aanpak van jeugdwerkloosheid. In onderling overleg met belanghebbenden van arbeidsmarktinstanties, onderwijs en het bedrijfsleven stelt men een actieplan op voor de huidige beleidsperiode.
Een van de aandachtspunten in dit plan is dat binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg
een mismatch bestaat tussen de aanwezige werkgelegenheid (grotendeels geconcentreerd in
het MKB, en sectoraal gezien relatief veel banen in de detailhandel en zorg) en het arbeidsaanbod van mensen met een uitkering (doorgaans laagopgeleid). Het grootste deel van de
mensen met een uitkering die aan slag gaan, doet dit bij (grootschalige) productiebedrijven. In
de praktijk plaatst de gemeente dan ook een groot deel van zijn werkzoekenden bij werkgevers
in de omliggende gemeenten waar meer van dit soort bedrijven te vinden zijn. De gemeente is
aanvullend daarop in overleg met het lokale bedrijfsleven om na te gaan op welke manier een
groter deel van de werkzoekenden ook in Leidschendam-Voorburg aan de slag zou kunnen.
47 Evaluatie Werkgevers-

Bij de uitvoering van haar arbeidsmarktbeleid maakt de afdeling Sociale Zaken van de ge-

	servicepunt, augustus

meente Leidschendam-Voorburg gebruik van verschillende instrumenten en partijen. Bij iedere

2010.

plaatsing is het doel van de gemeente om de mensen die bij hen ‘in de kaartenbak’ zitten voor

48	Bedrijfsplan participatie-

langere tijd weer aan het werk te helpen. Om dit te bereiken, is bij de begeleiding van mensen

centrum Zoetermeer,

met een arbeidsbeperking altijd sprake van maatwerk. Per persoon wordt gekeken welke oplos-

mei 2011.

sing het best past en daarbij wordt waar nodig gebruik gemaakt van derde partijen zoals re-in-
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tegratiebedrijven, jobcoaches en opleidingsbedrijven. De sociale werkvoorziening wordt hierbij
ingezet als diagnose- en trainingscentrum voor vrijwel alle nieuwe instroom in de bijstand.
Verder maakt de gemeente gebruik van verschillende eerder genoemde regelingen om de stap
voor werkgevers te vergemakkelijken. Dit zijn de:
-

loonkostensubsidie;

-

proefplaatsing;

-

loondispensatie;

-

no risk polis voor werkgevers (deze kan de gemeente aanbieden voor werkzoekenden die

vanuit de bijstand aan het werk gaan 49.
De gemeente constateert verder dat een reguliere baan voor een deel van de mensen die in de
bijstand zitten (nog) niet haalbaar is. Met zogenaamde ‘Vlietbanen’ probeert de gemeente hen
te activeren en maatschappelijk betrokken te houden.
49	Daarnaast kan het
UWV ook een no risk
polis aanbieden bij het
in dienst nemen van
mensen uit de WIA en
Wajong
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7. Conclusie en aanbevelingen
Dit laatste hoofdstuk geeft puntsgewijs de resultaten van de verschillende hoofdstukken en de overkoepelende conclusie. Op basis van het onderzoek doen we daarnaast
een aantal aanbevelingen aan het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer en de partners van het onderzoek.

H.2 Het economisch presteren
•

De economische prestatie van het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer
is in 2010 weer iets terug gezakt ten opzichte van Nederland. Dit komt doordat andere
gebieden in ons land sterker wisten te profiteren van het (inter-)nationale herstel terwijl
belangrijke sectoren in de twee gemeenten niet vooropliepen in de groei.

•

De mindere prestaties waren vooral het gevolg van een kleinere groei van de winst en de
productie en een grotere daling van de investeringen en het arbeidsvolume.

•

Op economische kracht bleven beide gemeenten onder het landelijk gemiddelde. In Zoetermeer steeg de arbeidsproductiviteit in 2009 maar nam deze in 2010 weer af. Door de
pendelstromen naar Den Haag bleef ook de werkgelegenheidsfunctie een stuk lager dan
gemiddeld. Het niveau van het rendement op het eigen vermogen en de investeringsratio
waren vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde of lagen net daarboven.

•

De grotere oriëntatie op de semi-overheidssectoren heeft in 2010 negatief uitgepakt voor
het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. Het is de vraag of dit beeld in de bedrijfsprestaties van 2011 anders zal zijn.

H.3 Het aanbod van arbeid
•

De arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer is regionaal, een groot
deel van de werknemers komt van buiten de vestigingsgemeente van het bedrijf waar ze
werken. Veel werkgevers zijn dan ook net zo afhankelijk van de regionale als de lokale ontwikkelingen in het arbeidsaanbod.

•

Zowel de bruto als de netto participatiegraad ligt in Vlietstreek-Zoetermeer boven het landelijke gemiddelde.

•

Met name Leidschendam-Voorburg heeft een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking.

•

In beide gemeenten is de bruto arbeidsparticipatie hoog in alle leeftijdsklassen. Zowel mannen als vrouwen participeren gemiddeld meer dan elders in Nederland.

•

De werkloosheid ligt in beide gemeenten relatief laag. In 2009 gold dit voor alle leeftijdsklassen. Tevens maakt een relatief klein deel van de bevolking aanspraak op een uitkering.

•

De groep werkzoekenden bestaat voor een groter deel uit ouderen en personen die al
meer dan een jaar staan ingeschreven. De restcapaciteit in de twee gemeenten lijkt daarmee minder groot dan elders in Nederland.

•

Bij het bedrijfsleven in de regio Haaglanden en specifiek in Vlietstreek-Zoetermeer worden
veel banen ingevuld door fulltime werkende vrouwen. Dit geldt vooral voor Leidschendam-
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Voorburg waar de zorgsector een belangrijke werkgever voor vrouwen is.
•

Naar verwachting zal de potentiële beroepsbevolking van Vlietstreek-Zoetermeer in de komende twintig jaar fors gaan afnemen. In de regio Haaglanden als geheel wordt nog wel
een lichte groei van de beroepsbevolking voorzien. Dit zou kunnen betekenen dat ondernemers in Vlietstreek-Zoetermeer in een groter gebied op zoek zullen moeten naar medewerkers.

•

Door de kleinere restcapaciteit en de voorziene krimp van de beroepsbevolking is de noodzaak om te investeren in het niet-werkzame deel van de beroepsbevolking extra groot.

H.4 De vraag naar arbeid
•

De groeiverwachting voor de Nederlandse economie is gematigd en de (internationale)
onzekerheden zijn groot. Als gevolg hiervan is er nauwelijks sprake van groei van het totale
aantal banen.

•

De zakelijke dienstverlening en de zorg leveren in 2011 en 2012 een positieve bijdrage; daartegenover staat een krimp van het aantal banen in landbouw, industrie, bouw, financiële
instellingen en bij de overheid.

•

Tevens bestaat er een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod als gevolg van opleidingsniveau. Bedrijven vragen in veel gevallen minimaal mensen met middelbaar of hoger
onderwijs terwijl het regionale aanbod voor het grootste deel uit lager opgeleiden bestaat.

•

Voordat werkgevers weer nieuwe mensen aannemen, zullen zij eerst hun huidige personeel voor de volle honderd procent gaan inzetten.

•

In Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer lijkt op korte termijn slechts sprake van een
lichte groei van de werkgelegenheid. Het grote belang van de zorgsector in LeidschendamVoorburg geeft de werkgelegenheid in de gemeente naar verwachting een extra duwtje in
de rug.

H.5 De krapte op de arbeidsmarkt
•

Door de vergrijzing bestaat er een serieuze kans dat de Nederlandse economie op termijn
te maken krijgt met een situatie waarbij het arbeidsaanbod te kort zal schieten.

•

Voor werkgevers kan dit een rem op hun groeiambities en een bedreiging voor de continuïteit van hun bedrijf betekenen.

•

Regionaal is er voor sommige beroepen al sprake van een krappe situatie. Onder meer
voor middelbare technische en lagere (para-)medische beroepen is de verhouding tussen
het aantal openstaande vacatures en werkzoekenden problematisch. Over hoopopgeleide
beroepen ontbreken gegevens.

•

Werkgevers kunnen eventuele krapte op verschillende manieren voor zijn of oplossen.
Daarbij kunnen ze onder andere oog hebben voor het beschikbare arbeidspotentieel onder allochtonen, ouderen, vrouwen maar ook onder mensen met een arbeidsbeperking.
Tevens kunnen ze door scholing en training de toekomstige inzetbaarheid van het huidige
personeel vergroten of er voor zorgen dat werknemers meer uren kunnen gaan werken.
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H.6 Sociaal ondernemerschap in de praktijk
•

In de casestudies geven de ondernemers aan op verschillende wijze te streven naar een
hogere arbeidsparticipatie en een bredere inzet van het arbeidsaanbod.

•

Sociale betrokkenheid is voor de geïnterviewde ondernemers een belangrijke drijfveer om
mensen vanuit een achtergestelde positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Voldoening en de positieve maatschappelijke effecten spelen daarbij een grotere rol dan geld
maar zonder financiële tegemoetkoming van de overheid ligt er een (te) groot gat tussen
kosten en financiële opbrengsten. De Valid Group bewijst echter dat het ook mogelijk is om
met werknemers met een arbeidsmarktachterstand een renderend bedrijf op te bouwen.

•

Een goede begeleiding op de werkvloer, het inlevingsvermogen van de ondernemer in
de situatie en de mogelijkheden van de werknemer, de drive om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en de mogelijkheid om vanuit de overheid steun te krijgen zijn de
belangrijkste succesfactoren bij de inzet van werknemers met een arbeidsbeperking.

•

De participatie van mensen met kinderen en ouderen wordt door de overheid financieel
bevorderd via subsidies en toeslagen. Daarnaast voerde de Rijksoverheid onder het vorige
kabinet een actief kwantitatief diversiteitsbeleid, maar onder het kabinet Rutte is men hier
vanaf gestapt.

•

Voor specifieke arbeidsdoelgroepen gaat vanaf de invoering van de Wet werken naar vermogen in 2013 gelden dat iedereen die kan werken ook geacht wordt te werken of actief
op zoek te zijn naar werk. In de praktijk zal daardoor een groter deel van de huidige uitkeringsgerechtigden tot het arbeidsaanbod gaan behoren.

•

Door voorgenomen bezuinigingen op de uitvoerende instanties (UWV en SVB) en op het
participatiebudget van gemeenten moet de sociale zekerheid het met fors minder geld
stellen. Naar verwachting vindt er daardoor een grootschalige heroriëntatie plaats in de
aard van de dienstverlening en doelgroepen.

•

Op regionaal niveau bevordert de RPA Haaglanden de samenwerking tussen gemeenten
op het gebied van de arbeidsmarkt. Zij bevorderen onder meer dat personen gebruik kunnen maken van werktrajecten uit andere gemeenten en dat gemeenten onderling gegevens uitwisselen.

•

In Zoetermeer worden de projecten uit de Sociaal Economische Agenda gebruikt om een
hogere participatie tot stand te brengen. Verder worden werkgevers ondersteund vanuit
het Werkgeversservicepunt en kunnen mensen met een arbeidsbeperking in de toekomst
in participatiecentra aan de slag.

•

In Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan een actieprogramma Economie, Onderwijs
en Arbeidsmarkt waarin ook aandacht is voor de rol die het lokale MKB kan spelen bij de
plaatsing van uitkeringsgerechtigden. Momenteel vindt nog een groot deel van deze uitkeringsgerechtigden werk buiten de eigen gemeente.
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Conclusie
De prestaties van het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer lagen in 2010
onder het landelijk gemiddelde. In de meeste sectoren was er sprake van economisch herstel.
Een van de belangrijkste sectoren in Vlietstreek-Zoetermeer, de zakelijke dienstverlening, wisten echter in mindere mate te profiteren dan elders in ons land. Hoewel de precieze regionale
gevolgen van de overheidsbesparingen moeilijk zijn te voorspellen zijn de voortekenen voor
de Haagse regio somber. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook effect hebben op de prestaties
in 2011.
Afgezien van de onzekere economie liggen de uitdagingen voor ondernemers voor een groot
deel op de arbeidsmarkt. Vergrijzing kan de krapte op de arbeidsmarkt binnen een paar jaar
weer doen terugkeren. In dat geval is het een belangrijke rem op de groeimogelijkheden van
het bedrijfsleven. Mensen die momenteel langs de kant van de arbeidsmarkt staan en graag
mee willen doen, kunnen een deel van de toekomstige arbeidsvraag vervullen. Misschien vragen zij soms wel extra begeleiding maar net als bij alle investeringen geldt dat de kost voor de
baat uitgaat; die baten komen deels ten goede aan de ondernemer en deels aan de samenleving. Het blijft als ondernemer daarnaast dan ook van belang om het reeds aanwezige personeel actief te houden (bijvoorbeeld waar het gaat om bijscholing), perspectief te bieden en
hun arbeidsproductiviteit te verhogen. De geïnterviewde ondernemers geven aan dat sociaal
ondernemerschap vooral moet voortkomen uit visie en overtuiging; de financiële randvoorwaarden kunnen een handje helpen.
Aanbevelingen
Wees je als ondernemer bewust van de gevolgen die toekomstige krapte op de arbeidsmarkt
kan hebben voor de continuïteit van de onderneming. Maak een personeelsplanning voor verschillende scenario’s, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt.
De populatie van werkenden en werkzoekenden zal voor een steeds groter deel gaan bestaan
uit ouderen. Zorg ervoor dat ze hun waarde voor de onderneming behouden en maak gebruik
van de beschikbare regelingen om hen in dienst te nemen of te houden.
Houd alle kanalen open wanneer u op zoek bent naar mensen en kijk op regionale schaal. Zowel binnen de beide gemeenten, het WGSP en het UWV Werkbedrijf is er veel kennis over het
nog te benutten arbeidspotentieel en helpt men u graag verder in uw zoektocht naar geschikt
en gemotiveerd personeel.
Bent u een idealist of een realist? Sociaal ondernemerschap toont uw maatschappelijke betrokkenheid en straalt af op onderneming en werknemers. Maar u creëert hiermee ook een concurrentievoordeel en onderscheidend vermogen en het kan zelfs noodzakelijk zijn om deel te
nemen aan (regionale) aanbestedingen.
70

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Bijlagen

Bijlage I: Definities begrippen Regionaal-Economische Thermometer
Algemeen
Arbeidsvolume
Arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is een voltijdbaan
gedurende een heel jaar.
Bruto toegevoegde waarde
Loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat
(= bruto winst – diensten van derden)
Krachtvariabelen
Arbeidsproductiviteit
Bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
Rendement op eigen vermogen (REV)
Bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
Investeringsratio
Investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie
Arbeidsvolume / beroepsbevolking
Groeivariabelen
Winstgroei
Bedrijfsresultaat 2010 / Bedrijfsresultaat 2009
Productiegroei
Bruto toegevoegde waarde 2010 / Bruto toegevoegde waarde 2009
Investeringsgroei
Investeringen 2010 / Investeringen 2009
Arbeidsvolumegroei
Arbeidsvolume 2010 / Arbeidsvolume 2009
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Bijlage IV: Toelichting op genoemde wetten en uitkeringen
De Wet Werk en Bijstand (WWB) regelt dat mensen die werkloos zijn op zoek gaan naar werk.
Zolang deze mensen geen werk hebben gevonden, ontvangen zij bijstand. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om werk te zoeken. De gemeente is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de WWB.
De Wet arbeidsongeschiktheid (WAO) geldt alleen nog voor werknemers die voor 1 januari
2004 ziek zijn geworden en na een eventuele herkeuring opnieuw (minimaal 15 procent) arbeidsongeschikt zijn verklaard. Alle arbeidsongeschikten die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden vallen onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De nadruk ligt in deze
wet op wat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers nog wel kunnen, bijvoorbeeld in een
aangepaste functie of via omscholing. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV.
De Werkloosheidswet (WW) zorgt voor een tijdelijke opvang van verlies aan inkomen tussen
twee banen. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV.
De Wet Wajong en zijn voorganger de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
zijn bedoeld om te zorgen dat iedere jonggehandicapte inkomen heeft en dat (meer) werken
moet lonen. Op basis van wat de werknemer verdient kan deze een aanvulling op het inkomen
krijgen.
Wetten die straks opgaan in de Wet werken naar vermogen (Wwnv)
Tot 1 januari 2013 maakt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) het mogelijk dat mensen met
een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het Wsw-budget via detachering of
begeleid werken geen werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het
sociaal werkvoorzieningsbedrijf (sw-bedrijf) aan de slag.
Sinds 2009 zorgt de Wet investeren in jongeren (Wij) ervoor dat jongeren tot 27 jaar geen recht
meer hebben op een bijstandsuitkering, maar dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen
of werken. De gemeente is verplicht om jongeren die niet naar school gaan en geen werk hebben een werkleeraanbod te doen. Na 1 januari 2013 stromen jongeren die kunnen werken niet
meer in de Bijstand of Wij, maar in de Wwnv.
Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de
Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun
beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien,
krijgen zij een (aanvullende) uitkering. Voor mensen die gedurende 2012 instromen in de Wajong geldt dat ze vanaf 1 januari 2014 onder de Wwnv vallen. Vanaf 1 januari 2013 vervalt de
Wajong voor nieuwe aanvragers die gedeeltelijk kunnen werken. Vanaf die datum stromen zij
direct in in de Wet werken naar vermogen.
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Bijlage V: Landelijke regelingen en subsidies
Voor werkgevers zijn er verschillende subsidies beschikbaar om tegemoet te komen aan de
extra kosten die een werknemer met een arbeidsbeperking met zich meebrengt.
We bespreken hier:
-

Subsidie voor werkplekaanpassingen en andere ‘niet-meeneembare’ voorzieningen

-

Premiekorting

-

Loonkostensubsidie

-

Jobcoach

-

Proefplaatsing

-

Ziektewetuitkering (No-risk polis)

-

Loondispensatie

-

Regelingen voor het in dienst nemen van oudere werknemers

Als een bedrijf een werknemer met arbeidshandicap in dienst heeft en extra kosten maakt om
zijn werk mogelijk te maken dan kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV voor de kosten voor werkplekaanpassingen en andere ‘niet-meeneembare’ voorzieningen om de werkplek
geschikt te maken voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer. Bij kosten valt te denken
aan een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel of aan een aangepaste werkplek.
Voorwaarde is wel dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer een contract heeft van minimaal zes maanden, of met elkaar opvolgende contracten minimaal zes maanden in dienst is.
Behalve de premiekorting voor het aannemen van oudere werknemers kunnen werkgevers
een premiekorting ontvangen op de WAO/WIA- en WW-premie voor het in dienst nemen van
werknemers met een structureel functionele beperking.
Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen wanneer zij een werknemer tot 50 jaar aannemen die:
-

Een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft;

-

Langer dan één jaar een volledige WW-uitkering heeft;

-

Heel moeilijk aan werk kan komen;

-

De afgelopen zes maanden niet op proef bij de werkgever gewerkt heeft

-

Een indicatie loonkostensubsidie (LKS) heeft;

-

In de afgelopen vijf jaar niet eerder loonkostensubsidie heeft ontvangen.

Dit gaat niet op wanneer een werknemer met een WW-uitkering werkloos is geworden uit een
baan in het onderwijs of bij een overheidsinstelling. In dat geval is de (ex-)werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van die werknemer. De loonkostensubsidie is een jaar lang 50
procent van het minimumloon50.
Voor de begeleiding van een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kan de werk50	Website UWV – Loonkostensubsidie, mei 2011

gever een jobcoach inschakelen. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige
ziekte of handicap naar of in een baan.
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Werkgevers die overwegen om iemand met een arbeidshandicap aan te nemen, kunnen een
proefplaatsing aanvragen. Proefplaatsing betekent dat de werkgevers samen met de werknemer maximaal drie maanden bekijkt of de arbeidsgehandicapte het werk aankan.
Werkgevers betalen voor een zieke werknemer ten minste 70 procent van het loon door in de
eerste twee jaar van zijn ziekte. Voor werknemers met een arbeidshandicap betaalt het UWV
soms een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering dekt een groot deel van de loonkosten
van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd. De no-riskpolis
geldt voor ziekmeldingen in de eerste vijf jaar van de arbeidsovereenkomst. Als de ziekte of
handicap ernstig is, kan bij het UWV een verlenging van deze periode worden aangevraagd.
Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt met een arbeidsbeperking en een
bijstandsuitkering, komt hij mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. Dit betekent dat de
werkgever de werknemer die door zijn handicap minder productief is, minder dan het minimumloon mag betalen. De gemeente vult het loon aan tot maximaal het minimumloon. Dit is
een pilot die onder andere in Leidschendam-Voorburg loopt.
Verder geldt in heel Nederland een loondispensatie regeling voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij deze groep vult het UWV het loon van de Wajonger aan tot minstens 75
procent van het minimum(jeugd)loon. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren.
Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan
verdienen als andere werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.
Als het vastgestelde loon lager is dan het minimumloon dan kan de Wajonger recht hebben op
een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagenwet.
Werkgevers die oudere werknemers een baan geven of aan het werk houden kunnen van
verschillende financiële regelingen gebruik maken.
1 	Drie jaar een premiekorting van € 6.500 per jaar bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder.
2 	Een premiekorting van € 2.750 per jaar (vanaf 2013: € 6.500) bij het in dienst houden van
werknemers van 62 jaar of ouder.
3 	Een compensatieregeling voor langdurige ziekte van oudere werknemers. Werkgevers die
een oudere werkloze in dienst nemen, krijgen een compensatie van de loonkosten (uitgekeerd door UWV) als de werknemer binnen vijf jaar langer dan dertien weken ziek is. De
regeling geldt voor werknemers die op 1 juli 2009 55 jaar of ouder waren en die een jaar
werkloos waren voordat ze werden aangenomen. De regeling loopt tot 1 juli 2019.
4	Ten slotte kunnen werknemers die na hun 62e blijven werken gebruik maken van de doorwerkbonus. Op die manier krijgen ze maximaal € 4.679 belastingvoordeel51.

51	 Website Rijksoverheid
– Maatregelen arbeids
participatie ouderen,
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Bijlage VI: Regionale aandachtspunten arbeidsmarktbeleid
Naast de in hoofdstuk 6 genoemde 5 procent regeling zijn actuele onderwerpen binnen het
regionaal arbeidsmarktbeleid onder andere:
-

Actieplan Jeugdwerkloosheid

-

Inzet van elkaars instrumenten

-

Regionale werkgeversbenadering

-

WWB-verhuizers

In deze bijlage lichten we deze onderwerpen verder toe.
Jeugdwerkloosheid
In het kader van het landelijk actieplan Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is in Haaglanden het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld.
Het doel van dit actieplan is het realiseren van duurzame arbeidsinschakeling en/of terugkeer
naar school van jongeren in de regio Haaglanden van 16 tot 27 jaar 52.
Op basis van een regionaal actieplan stelt het kabinet over de periode 2009-2011 middelen ter
beschikking voor elk van de dertig arbeidsmarktregio’s. Haaglanden stelt zich in het regionale
actieplan ten doel:
-

de jeugdwerkloosheid terug te dringen;

-

de sluitende aanpak te versterken;

-

de regionale samenhang van de activiteiten voor jongeren een impuls te geven.

Daarnaast worden er regionaal activiteiten ontwikkeld in samenhang met het bestaande reguliere jongerenbeleid van partijen in de regio en het nieuw ingezette beleid in kader van de Wet
Investeren in Jongeren (WIJ).
Inzet van elkaars instrumenten
Dit project zorgt ervoor dat klantmanagers van de negen Haaglanden-gemeenten hun werkzoekenden gebruik kunnen laten maken van een re-integratievoorziening van een andere regiogemeente. Hierdoor is een breed en divers aanbod beschikbaar voor niet-werkende werkzoekenden in de regio. Voor kleinere gemeenten is het voordeel dat zij klanten een traject
kunnen aanbieden dat anders niet mogelijk was. Voordeel voor grotere gemeenten is dat zij
projecten kunnen aanvullen met regionale kandidaten.
De gemeente Den Haag heeft al haar voorzieningen opengesteld, ook Delft en Zoetermeer
hebben instrumenten opengesteld. In totaal zijn 35 verschillende instrumenten beschikbaar.
Deze zijn ingedeeld in drie categorieën:

52 	Bestrijding jeugd-

-

Diagnose en activering

-

Praktijktrainingen

-

Werkgelegenheidsprojecten

werkloosheid Zoetermeer Jaarrapportage
2009/2010.
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Regionale Werkgeversbenadering
De arbeidsmarkt is vaak regionaal en soms zelfs landelijk georganiseerd. In de regio Haaglanden
zorgen vijf werkgeversservicepunten voor dienstverlening aan lokale en regionaal wervende
werkgevers. In RPA verband stemmen de vijf organisaties hun activiteiten op elkaar af. Op die
manier wordt voorkomen dat een werkgever in elke afzonderlijke gemeente op zoek moet naar
personeel.
Het regionale Brancheservicepunt (BSP) Zorg en Welzijn is in maart 2010 van start gegaan. Het
BSP geeft vorm aan sectorale arbeidsmarktbenadering en gaat versnippering van initiatieven
tegen. Het Brancheservicepunt heeft voortgeborduurd op een bestaand samenwerkend netwerk van ketenpartners.
WWB Verhuizers
In de regio Haaglanden is afgesproken de aanpak van verhuizingen van cliënten met een WWBuitkering af te stemmen. Dit heeft een tweeledig doel:
-	Voorkomen dat een reeds gestart re-integratietraject voortijdig wordt afgebroken. Hierdoor
wordt geld en tijd bespaard en motivatie behouden;
-	Voorkomen dat cliënten een verhuizing gebruiken om onder de verplichtingen uit te komen die horen bij een WWB-uitkering.
Medio 2010 is deze aanpak verbreed naar niet-WWBers. Dit zijn cliënten die een traject volgen
bekostigd uit het participatiebudget, maar die geen uitkeringsrelatie (meer) hebben. Het gaat
bijvoorbeeld om mensen op de wachtlijst WSW en Niet-Uitkeringsgerechtigden (NUGgers)53.
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