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Algemene conclusie 

 

In deze managementrapportage (hierna marap genoemd) wordt de ontwikkeling van 

het re-integratie- en participatiebeleid van de afgelopen maanden januari t/m juli 2021 

geschetst en vergeleken met het voorgaande jaar. In de afgelopen periode hebben 

de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen gevolgen voor bewoners, ZZP’ers, 

cultuur, zorg etc. gehad. Het Rijk en de gemeenten Voorschoten en Wassenaar 

hebben middels meerdere steunmaatregelen geprobeerd om de gevolgen voor 

mensen zoveel mogelijk te beperken. Mede hierdoor is de economie minder hard 

getroffen dan vorig jaar rond deze periode werd verwacht.  

 

Binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar is het aantal mensen in de 

bijstand licht gestegen in het afgelopen half jaar.  

 

 Voorschoten Wassenaar 

Aantal bijstandsuitk.1 jan 2021 302 335 

Aantal bijstandsuitk. 31 juli 2021 309 345 

Toename/ afname aantal 

uitkeringen 

+7 +10 

 

Het aantal plaatsingen is in beide gemeenten weer gestegen. Voor de gemeente 

Voorschoten is het aantal met 8 gestegen en voor Wassenaar met 18 plaatsingen. De 

instroom van mensen in de bijstand is te zien, maar vooralsnog minder dan vorig jaar 

de verwachting was.  

 

Ondanks de positieve berichtgeving in de landelijke media moet er ook een 

kanttekening geplaatst worden bij deze positieve berichtgeving. Zo lopen de 

verschillende steunmaatregelen vanuit het Rijk zoals de NOW, TOZO etc. op 1 

oktober 2021 af en is de verwachting dat er een gedeelte van de ondernemers en 

bedrijven alsnog failliet zal gaan. De meeste bedrijven in de krimpsectoren hebben 

het ondanks de steunmaatregelingen zwaar gehad. Zij hebben reserves opgemaakt 

en vaak betalingsachterstanden op laten lopen of leningen moeten afsluiten.  

 

Om de gevolgen van de coronacrisis wat betreft werk en inkomen te beperken is in 

een aanpak Re-integratie en participatie, welke zowel lokaal als binnen de 

arbeidsmarktregio wordt uitgevoerd. Dit om instroom in de bijstand zoveel mogelijk te 

voorkomen en om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.  
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Hierbij wordt specifiek aandacht besteedt aan de vier zeer kwetsbare doelgroepen 

namelijk: 

• Ondernemers 

• (Kwetsbare) jongeren 

• Statushouders 

• Mensen met een arbeidsbeperking.  

Gebleken is dat in voorgaande crisissen deze doelgroepen hard getroffen werden. 

Getracht wordt middels specifieke aandacht en om- en bijscholing deze mensen zo 

snel mogelijk aan een baan te helpen.  

 

De lokale aanpak sluit aan bij het herstelplan dat het Rijk in september 2020 heeft 

gepresenteerd. Naast de inzet op kwetsbare doelgroepen heeft het Rijk de 

arbeidsmarktregio’s opgeroepen een Regionaal mobiliteitsteam (RMT) op te richten. 

Dit team is in samenwerking met het UWV, gemeenten, partners onderwijs, 

vakbonden en werkgeversorganisaties opgezet. Ook binnen onze arbeidsmarktregio 

Zuid Holland Centraal(ZHC) is het regionaal mobiliteitsteam opgezet. Iedereen die 

tijdens de coronacrisis zijn baan dreigt te verliezen of heeft verloren kan hier terecht 

voor aanvullende dienstverlening zoals bijvoorbeeld coaching, loopbaangesprekken, 

om- en bijscholingstrajecten etc.  
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Toelichting managementrapportage 

Eind 2018 hebben de gemeenteraden het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-

2022 (Z/18/22651 (Voorschoten) en Z/18/22652 (Wassenaar)) vastgesteld. Hierin, 

alsook in de samenwerkingsovereenkomst Werk en Inkomen, is opgenomen dat 

halfjaarlijks gerapporteerd wordt over de stand van zaken. Daarbij wordt ook 

gerapporteerd over het Minimabeleid 2019-2022 (Z/18/21513/82979 (Voorschoten) 

en Z/18/027085/110528 (Wassenaar). Vanwege de prioritering in verband met de 

werkdruk is de marap van het voorjaar 2021 niet verschenen. 

 

Binnen deze rapportage wordt zoveel mogelijk vergelijking gemaakt tussen 2021 en 

2020, om zo de mogelijke effecten van het nieuwe beleid weer te geven.  

 

In de marap wordt een vergelijking gemaakt met dezelfde periode van het 

voorgaande jaar. Door dezelfde periodes aan te houden kunnen onderlinge 

vergelijkingen makkelijk gemaakt worden. De voortgang en de verschillende 

ontwikkelingen van de uitvoering van het re-integratie- en participatiebeleid wordt op 

diverse punten gemonitord. Bij deze marap is ook de Divosa Benchmark Werk en 

Inkomen tot en met juli 2021 gevoegd. 

 

In het eerste hoofdstuk worden ontwikkelingen binnen de arbeidsmarktregio en 

andere landelijke of lokale ontwikkelingen besproken. In hoofdstuk 2 worden de 

bestandsontwikkelingen en kostenontwikkelingen beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op 

de inzet van en op re-integratie (trajecten). Vervolgens geeft hoofdstuk 4 inzicht in het 

onderdeel participatie. In hoofdstuk 5 worden de meest opvallende zaken uit de 

Divosa Benchmark Werk en Inkomen samengevat. Tot slot gaat hoofdstuk 6 over het 

minimabeleid en schulden. 

 

Net als voorgaande jaren wordt onder de term ‘uitkeringen’ de bijstand, de 

inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de 

bijstand voor zelfstandigen gerekend. Verder wordt de term ‘cliënten’ gebruikt; 

hiermee wordt gedoeld op de hoofdaanvragers van een bijstandsuitkering. 

 

In sommige situaties staat expliciet benoemd dat het om cijfers over alle drie de 

gemeenten gaat (Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten). Dat gaat 

met name om de grafieken van de Divosa benchmark. Daar is het niet mogelijk om 

onderscheid te maken tussen de verschillende gemeenten.  

 

In dit rapport worden voor de grafieken drie  kleuren gebruikt: blauw voor gegevens 

over het jaar 2019,  groen voor gegevens over het jaar 2020 en bruin voor de 

gegevens over het jaar 2021. 
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Hoofdstuk 1 Context 

Ontwikkelingen in Voorschoten en Wassenaar zijn niet los te zien van de 

ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio en de landelijke economische ontwikkelingen. 

Hieronder is opgesomd wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Daarnaast wordt 

ingegaan op de ontwikkeling van de WW-uitkeringen in de regio en in onze 

gemeenten Voorschoten en Wassenaar omdat dit een belangrijke voorspeller is van 

de instroom in de bijstand. 

Macro-economische ontwikkeling 

Het Centraal Planbureau (CPB1) geeft in de augustusraming het volgende aan over 

de landelijke economische ontwikkelingen:  

• De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% 

groei in 2022. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen 

grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn.  

• De werkloosheid loopt na het wegvallen van de steunmaatregelen 

slechts licht op tot 3,6% in 2022, daarmee blijft er sprake van krapte 

op de arbeidsmarkt.  

 
1 Augustusraming 2021-2022 (concept Macro Economische Verkenning 2022) | 
CPB.nl 
2 regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_zuid-holland_centraal_tcm95-425702.pdf   
(werk.nl) Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal (aug  
2021 UWV) 
  Dashboard WW-uitkeringen (werk.nl) 

3 Rapport UWV ontwikkeling ZHC (aug 2021) 

Hoewel de economie als geheel snel herstelt, blijft de aanwezigheid van het 

coronavirus wel een factor van betekenis. Door onzekerheid, gerichte 

contactbeperkingen en/of verschoven vraag houdt een beperkt aantal sectoren 

voorlopig, en waarschijnlijk deels blijvend, last van corona. Aanpassing door 

bedrijfsbeëindigingen is dan onvermijdelijk en economisch gezien wenselijk, zeker 

gezien de gespannen arbeidsmarkt in sectoren die geen last van corona hebben, of 

juist te maken hebben met extra vraag. De aangekondigde beëindiging van de 

generieke steunmaatregelen na het derde kwartaal ondersteunt deze noodzakelijke 

aanpassing. 

Regionale ontwikkelingen Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal23 

Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen binnen de arbeidsmarktregio Zuid-

Holland Centraal: 

• Het aantal WW-uitkeringen in Zuid-Holland Centraal lag in augustus 2021 

op 4006. Ter vergelijking in juli 2020 waren dit 5.430 uitkeringen en eind 

2019 stond de teller op 4.589. Er is dus een daling ingezet, zie hieronder 

afbeelding 1.  

• De arbeidsmarkt in Zuid-Holland Centraal en Nederland is in het tweede 

kwartaal 2021 weer ‘krap’. Sinds 2016 is de arbeidsmarkt zelfs niet zo krap 

  

https://www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022
https://www.cpb.nl/augustusraming-2021-2022
https://www.werk.nl/imagesdxa/regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_zuid-holland_centraal_tcm95-425702.pdf
https://www.werk.nl/imagesdxa/regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_zuid-holland_centraal_tcm95-425702.pdf
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/dashboards/ww
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geweest dan medio 2021. Dit geldt landelijk maar zeker ook voor Zuid-

Holland Centraal. De economie heeft zich sterk hersteld na de eerdere 

terugval. Het aantal vacatures is in verhouding tot de recente 

werkzoekenden met WW tot zes maanden op globaal niveau relatief groot.  

 

Afbeelding 1        Aantal WW-uitkeringen ZHC 

 

 

Hieronder wordt in de afbeeldingen de totalen van het aantal vacatures zichtbaar. 

Deze zijn onderverdeelde in de verschillende sectoren. Zo wordt de arbeidsmarkt 

inzichtelijk gemaakt en is duidelijk waar de kansen en mogelijkheden liggen voor 

mensen.  
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4 Dashboard UWV ontwikkeling Voorschoten en Wassenaar (aug 2021) 

Lokaal beeld WW-uitkeringen4  

De tabel hieronder laat zien dat er op 31 juli 2021 in de gemeente Voorschoten 296 

mensen een WW-uitkering ontvingen. Dit betekent  een afname van 26 WW-

uitkeringen ten overstaan van vorig jaar augustus. 

 

 

 

De tabel hierboven laat zien dat er op 31 juli 2021 in de gemeente Wassenaar 253 

mensen een WW-uitkering ontvingen. Dit betekent  een afname van 42 WW-

uitkeringen ten overstaan van vorig jaar augustus. 
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Hoofdstuk 2: Bestands- en budgetontwikkeling 

Bestandsontwikkeling 

Tabel 2.1 en 2.2 laat de omvang van beide bijstandsbestanden zien. Voor 

Voorschoten is het bestand in de afgelopen maanden met 7 uitkeringen toegenomen, 

voor Wassenaar is dit 10.  

 

Tabel 2.1:  Aantal bijstandsuitkeringen 2021 

 Voorschoten Wassenaar 

Aantal bijstandsuitk.1 jan 2021 302 335 

Aantal bijstandsuitk. 31 juli 2021 309 345 

Toename aantal uitkeringen +7 +10 

 

Tabel 2.2:  Aantal bijstandsuitkeringen 2020 

 Voorschoten Wassenaar 

Aantal bijstandsuitk.1 jan 2020 298 336 

Aantal bijstandsuitk. 31 juli 2020 306 339 

Toename aantal uitkeringen +8 +3 

 

In grafiek 2.1 is het verloop van het aantal bijstandsuitkeringen van januari 2018 tot 

en met juli 2021 weergegeven. Te zien is dat het aantal bijstandsuitkeringen voor 

zowel Voorschoten als Wassenaar licht stijgt.  

 
Grafiek 2.1 Verloop van het aantal bijstandsuitkeringen 

 

 

 

In- en uitstroom 
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In de grafieken 2.2 en 2.3 hieronder, is de in- en uitstroom van de afgelopen periode 

voor beide gemeenten in 2020 en 2021 te zien. De instroom bij de gemeente 

Voorschoten is in 2021 lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Binnen de 

gemeente Wassenaar is de instroom met 2 toegenomen. De uitstroom is voor beide 

gemeenten gelijk gebleven. De belangrijkste reden van instroom is het wegvallen van 

werk of het verhuizen vanuit een andere gemeenten.  

 

Grafiek 2.2: Voorschoten in- en uitstroom 

 

 

Grafiek 2.3:  In-en uitstroom Wassenaar 

 

 

De uitstroom van cliënten kan te maken hebben met uitstroom door werk, maar ook 

bijvoorbeeld een verhuizing of aanspraak op een andere voorziening. Zowel dit jaar 
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als vorig jaar bleek het plaatsen van cliënten op een (reguliere) arbeidsplaats lastig. 

Er zijn wel vacatures, maar met name in krimpsectoren is het lastig om mensen te 

plaatsen. Dat betekent namelijk dat mensen met ervaring in andere sectoren nodig 

zijn. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op uitstroomredenen. 

Categorieën 

In plaats van een brede focus op alle cliënten, is in het huidige re-integratie- en 

participatiebeleid een splitsing aangebracht tussen de doelgroep re-integratie en 

participatie. In welke groep (re-integratie of participatie) een cliënt valt, wordt bepaald 

door de afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Binnen het beleidsplan is ervoor gekozen om de focus te leggen op de doelgroep ‘re-

integratie’, deze ontvangt intensieve begeleiding vanuit team werk. De groep valt in 

categorie 1 en 2b. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën: 

• 0-3 maanden afstand,  

• 4-12 maanden afstand,  

• 12-24 maanden afstand en  

• beschut werk/banenafspraak 

 

De cliënten met meer dan 24 maanden afstand tot de arbeidsmarkt vallen onder de 

doelgroep ‘participatie’. Hierbij wordt ingezet op het meedoen in de maatschappij: dit 

zijn categorieën 2a en 3b.  

 

In de grafieken 2.4 en 2.5 is te zien dat voor beide gemeenten de doelgroep re-

integratie is toegenomen. Dit betekent dat er relatief meer mensen in de bijstand een 

korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit zijn de met name de mensen die het 

afgelopen jaar zijn ingestroomd in de bijstand. De overige groep is nog niet 

ingedeeld, het betreft hier om nieuwe instroom. De verwachting was dat de doelgroep 

re-integratie tijdelijk zou stijgen, vanwege het stopzetten van de steunmaatregelingen 

corona.  

 

Grafiek 2.4:  Verdeling re-integratie en participatie doelgroep Voorschoten 

 

 

Grafiek 2.5: Verdeling re-integratie en participatie doelgroep Wassenaar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 2 November 2021 

Nummer definitief 

Pagina 11/24 

 

 

De verdeling van de bijstandsgerechtigden over de verschillende categorieën is in 

grafiek 2.6 en 2.7 te zien. Hier is eigenlijk alleen voor beide gemeente een lichte 

stijging te zien in de categorie 1C (12-48 maanden afstand tot de arbeidsmarkt). 

 

Grafiek 2.6:  Verdeling cliënten per categorie Voorschoten 

 

 

Grafiek 2.7:  Verdeling cliënten per categorie Wassenaar 

 

 

 

 

Leeftijd 

Om te zien of er een toename is in het aandeel jongeren in het bijstandsbijstand is de 

verdeling van leeftijdscategorieën in het bijstandsbestand weergegeven in grafiek 2.8 

en 2.9. Te zien is dat het aandeel jongeren tot 27 jaar ten op zichtte van het gehele 
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bestand binnen Voorschoten ongeveer gelijk is gebleven en binnen Wassenaar met 

circa 1% heel licht is gestegen. 

 

Grafiek 2.8  Verdeling % cliënten per leeftijdsgroep Voorschoten 

 

  

 

Grafiek 2.9  Verdeling % cliënten per leeftijdsgroep Wassenaar 

 

 

Wanneer er naar het aandeel jongeren wordt gekeken welke in juli 2021 een WW-

uitkering kregen is dit aantal voor beide gemeenten flink gedaald ten opzichte van juli 

2020 (zie de tabel hieronder) wordt. Onder de 10 uitkeringen wordt niet weergegeven 

op het dashboard van het UWV. 

 

Tabel 2.2  Aantal jongeren met een WW-uitkering 

 Voorschoten Wassenaar 

Aantal juli 2020 27 26 

Aantal juli 2021 14 ≤10 

Afname aantal uitkeringen -13 Circa -16 

 
In de afbeelding van het UWV is het totaal aantal jongeren (tot 27 jaar) met een WW-

uitkering voor de beide gemeenten in juli van beide jaren te zien. Er wordt voor beide 

gemeenten een daling gezien in het aantal jongeren met een WW-uitkering. 
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Ontwikkeling BUIG budget 
In tabel 2.3 en 2.4 is het BUIG-budget in begroting van beiden gemeenten voor de 

jaren 2020 en 2021 te zien, met daaronder het voorlopig budget welke vanuit het Rijk 

wordt vastgesteld. Begin oktober 2021 wordt de definitieve BUIG-beschikking 

afgegeven door het Rijk.  

Tabel 2.3:  Ontwikkeling BUIG-budget en kosten bijstandsuitkering Voorschoten  

2020 2021 

Budget BUIG € 4.867.290  € 4.867.290  

Nader voorlopig budget € 4.925.519 € 4.844.075 

 

Tabel 2.4:  Ontwikkeling BUIG-budget en kosten bijstandsuitkering Wassenaar  

2020 2021 

Budget BUIG € 6.118.436  € 5.758.536  

Nader voorlopig budget € 6.222.213  € 6.213.525  
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Hoofdstuk 3: Re-integratie  

In dit hoofdstuk worden de kosten voor re-integratietrajecten weergegeven en de 

resultaten op het gebied van plaatsingen weergegeven. Daarnaast worden de 

uitstroomresultaten beschreven en komen ook de resultaten op het gebied van 

handhaving aan bod.  

Plaatsingen  

Er zijn verschillende redenen te benoemen voor het realiseren van uitstroom, een van 

de belangrijkste reden is de uitstroom naar werk, ook wel plaatsingen genoemd. Het 

gaat binnen de doelgroep re-integratie om de cliënten met een afstand tot 2 jaar van 

de arbeidsmarkt en om de doelgroep beschut werk dan wel een indicatie 

banenafspraak hebben. Onder de zogenaamde ‘plaatsingen’ vallen alle vormen van 

een parttime of fulltimebaan, dus ook de 0-urencontracten, uitzendwerk of flextensie.  

 

In tabel 3.1 en 3.2 is het aantal plaatsingen voor de periode januari t/m juli 2020 en 

2021 voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar inzichtelijk gemaakt. De 

afgelopen periode werden er voor Voorschoten 34 cliënten geplaatst versus 26 in 

2020. Voor de gemeente Wassenaar waren dit er 53 in juli 2021 en in 2020 waren dit 

er in juli nog maar 35. Binnen deze stijging is duidelijk te zien dat de arbeidsmarkt 

weer aantrekt en er meer mensen geplaatst zijn.  

 

Tabel 3.1:  Aantal plaatsingen (jan t/ juli 2020 en 2021) Voorschoten 

 

Tabel 3.2:  Aantal plaatsingen (jan t/ juli 2020 en 2021) Wassenaar 

 

Deze cliënten zijn, indien zij een bijstandsuitkering ontvangen, niet per definitie 

uitgestroomd uit de bijstand; het kan bijvoorbeeld ook om parttime werk gaan waarbij 

nog een gedeeltelijke bijstandsuitkering wordt verstrekt.  
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Uitstroom 

Uitstroom kan om diverse redenen plaatsvinden, waaronder uitstroom naar werk, 

naar een zelfstandig beroep of bedrijf, naar onderwijs en door handhaving. Dit zijn de 

aspecten waar de gemeente invloed op heeft. Ook zijn er andere redenen tot 

uitstroom, zoals verloop (verhuizingen, detentie of andere in de persoonlijke situatie 

van de cliënt gelegen factoren). Hier heeft de gemeente geen invloed op. 

 

In tabel 3.3 en 3.4 is per genoemde reden te zien hoeveel cliënten er in de afgelopen 

periode volledig zijn uitgestroomd voor de periode jan t/m juli 2021 en 2020. De 

belangrijkste reden van het volledig uitstromen, is de uitstroom naar arbeid (eventueel 

middels een zelfstandig beroep of bedrijf) en overig. Onder overig vallen bijvoorbeeld 

een verhuizing, het bereiken van de pensioenleeftijd, het gebruik kunnen maken van 

een andere uitkering etc. In deze tabellen is het verschil in uitstroom naar werk 

tussen 2020 en 2021 zichtbaar.   

 

Tabel 3.3: Redenen uitstroom uit de bijstand, voor 2020 en 2021 Voorschoten 

 

Tabel 3.4: Redenen uitstroom uit de bijstand, voor 2020 en 2021 Wassenaar 

 

 

Zoals te zien in tabel 3.3 en 3.4 is de uitstroom naar werk voor het jaar 2021 

zichtbaar gestegen ten op zichtte van het jaar 2020. 
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Kosten  

Tabel 3.5 toont de totale kosten voor alle re-integratietrajecten in de afgelopen 

periode (jan t/m juli) in 2020 en 2021 zien voor de gemeenten Voorschoten en 

Wassenaar.  

 

Tabel 3.5:  Totale kosten re-integratie jan t/m juli 2020 en 2021 

   Voorschoten Wassenaar  

2020 2021 2020 2021 

Re-integratietrajecten      €  77.326    €  97.707    € 108.720 € 100.817    

 

De totale kosten voor de gemeente Voorschoten voor de re-integratietrajecten in 

2021 zijn hoger dan in 2020 het geval was. Bij Wassenaar ongeveer gelijk aan 2020. 

In voorschoten zijn dus meer re-integratietrajecten ingezet en in Wassenaar net iets 

minder.  
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Hoofdstuk 4: Participatie 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het gebied van participatie beschreven.  

Participatie 

Cliënten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (> 2 jaar) worden op dit moment 

één keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met een inkomensconsulent. Doel 

van dit gesprek is inzicht te krijgen in hoe een cliënt participeert in de samenleving en 

hem/haar daarbij de cliënt te motiveren en te helpen. Bekeken wordt of de cliënt 

vrijwilligerswerk verricht of mantelzorg verleent. Wanneer dit niet het geval is wordt 

geprobeerd om de cliënt zoveel mogelijk te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Die 

begeleiding wordt opgepakt door de mensen van Voor elkaar Voorschoten of de 

vrijwilligerscentrale Wassenaar. Daarnaast is extra ingezet op een 

participatieconsulent die een kleine groep inwoners intensiever kan begeleiden.  

Voortgang extra inzet participatieconsulent 

Inmiddels is de participatieconsulent voor alle drie de gemeenten gestart. Zij heeft 

doorlopend een caseload van 30 á 40 cliënten; zodra er één uitstroomt, komt er weer 

één bij. De diversiteit aan mensen en problemen zorgt ervoor dat zij de 

begeleidingsaspecten continu aanpast en de begeleidingstrajecten meer tijd kosten 

dan vooraf voorzien was. De verscheidenheid aan problematiek vraagt om een 

flexibele aanpak. Maatwerk en de tijd nemen voor mensen zijn hierin van groot 

belang. De participatieconsulent voert naast begeleiding ook een onderzoek uit naar 

succesfactoren op het gebied van sociale activering en participatie. De werkwijze van 

de participatieconsulent wordt ook in 2022 voortgezet. De succesfactoren uit 

eerdergenoemd onderzoek zullen in de ontwikkeling van het nieuwe beleid worden 

meegenomen.   

Bestandsanalyse doelgroep participatie                  

Normaal gesproken wordt in de marap van het voorjaar een meer uitgebreid beeld 

van het jaar ervoor gegeven en wordt daarbij het participatiebestand getoond. 

Vanwege de prioritering is deze marap komen te vervallen. Daarom wordt in deze 

marap wel aandacht besteed aan deze doelgroep. 

 

Figuur 4.1:  Leefvorm van de doelgroep participatie Voorschoten 
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Figuur 4.2:  Leefvorm van de doelgroep participatie Wassenaar 

 

Figuur 4.1 en 4.2 geeft inzicht in de leefvorm van de mensen in de 

participatiedoelgroep. Het is logische dat de grootste doelgroep alleenstaand is, 

omdat zij ook het meeste kans hebben om in de bijstand terecht te komen. Met een 

partner is er vaak ook een partner inkomen, waardoor men mogelijk geen recht heeft 

op een bijstandsuitkering. 

 

Figuur 4.3:  Aantal jaar in de bijstand Voorschoten 

 

 

Figuur 4.4:  Aantal jaar in de bijstand Wassenaar 

 

 

In figuur 4.3 en 4.4 is te zien dat de grootste doelgroep tussen de 5 en 10 jaar in de 

bijstand zit. Voor Voorschoten zit 39% zit tussen de 5 en 10 jaar in de bijstand en 

voor Wassenaar is dit 41%. 
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Figuur 4.5:  Leeftijd van de mensen in de participatie doelgroep Voorschoten 

 

 

Figuur 4.6:  Leeftijd van de mensen in de participatie doelgroep Wassenaar 

 

Zoals te zien in figuur 4.5 zit circa 64% van de doelgroep in de participatie in 

Voorschoten ouder dan 50 jaar. Voor Wassenaar ligt dit nog iets hoger en is 66% 

ouder dan 50 jaar, zie figuur 4.6.  

 

Figuur 4.7:  Ontheffing wel of niet Voorschoten 

 

 

Figuur 4.8:  Ontheffing wel of niet Wassenaar 

 

 

In het bovenstaande figuren is zichtbaar dat voor beide gemeenten geld dat circa 36-

37% van de doelgroep participatie een ontheffing heeft. Wel is het zo dat iemand ook 
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een tijdelijke ontheffing kan hebben. Het afgeven van een langdurige ontheffing is de 

afgelopen jaren minimaal omdat ingezet wordt op mogelijkheden van mensen.  

 

 

Hoofdstuk 5: Divosa Benchmark Werk en Inkomen 

De Divosa benchmark 2021 (juli 2021) is bijgevoegd bij deze marap. Opvallende 

zaken uit deze benchmark zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. De benchmark is 

opgesteld voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar 

samen. De resultaten van deze drie gemeenten zijn hier dan ook in samengevoegd 

en kunnen niet los van elkaar worden getoond. 

Bestandsontwikkeling  

Het bijstandsbestand van de drie gemeenten is zoals de landelijke trend gedaald. Te 

zien is dat de instroom gemiddeld lager lag dan het landelijk beeld. Daarnaast is het 

uitstroompercentage voor de drie gemeenten gemiddeld een half procent lager dan 

het landelijk gemiddelde. Dit is nagenoeg te verwaarlozen. De uitstroom naar werk 

ligt hoger in vergelijking met de eigen vergelijkingsgroep en het landelijk cijfer. Dit is 

in lijn met het aantal vacatures, welke er genoeg zijn binnen onze arbeidsmarkt.   

De beëindiging in het kader van de handhaving komt gemiddeld minder vaak voor 

binnen de drie gemeenten.  

Financiën 

Al jaren is de gemiddelde jaarprijs van een netto bijstandsuitkering hoger dan het 

landelijk gemiddelde. De exacte oorzaken hiervan zijn niet met zekerheid vast te 

stellen. Een mogelijke verklaring is een lager dan gemiddeld bedrag aan verrekende 

inkomsten, waaronder alimentatie, parttime werk en maatregelingen. Als er wordt 

gekeken naar de verrekende inkomsten blijkt dat de drie gemeenten iets meer 

inkomsten halen uit deeltijd werken.  

Werk, re-integratie en participatie 

In de grafiek % personen met een ontheffing (pag. 15) zit dit een kleine 1% hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Dit verschil is miniem, toch is er een groot verschil in de het 

type ontheffing. In de drie gemeenten is, net als voorgaande jaren, een relatief groot 

bestand duurzaam arbeidsongeschikt. De mensen met een duurzame ontheffing 

zitten in de participatie doelgroep, welke al jaren een ontheffing hebben. Wel daalt dit 

aantal, vorig jaar waren dit er nog 243 en op dit moment 217.   

In de grafiek ‘percentage personen BUIG met een voorziening wordt gekeken naar 

het aantal mensen met zowel een bijstandsuitkering als een re-integratievoorziening. 

Te zien is dat het aantal mensen met een voorziening licht is gestegen in de 

afgelopen periode. Er wordt vaak een voorziening naar werk of participatie ingezet. 

De inzet van loonkostensubsidie ten opzichte van het gehele bijstandsbestand ligt 

lager dan het landelijke gemiddelde. In de grafiek eronder wordt gezien dat qua inzet 

op beschut werken er gemiddeld iets hoger wordt gescoord dan het landelijk beeld. 
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Maatregelen en overtreden inlichtingenplicht 

De maatregelquote (het aantal maatregelen ten opzichte van het totale 

bijstandsbestand) is binnen de drie gemeenten relatief laag. Er zijn minder dan 10 

maatregelen de afgelopen maanden genomen. In 2020 was het aantal maatregelen 

ook minder. De oorzaak van het minder opleggen van een maatregel heeft deels te 

maken met de coronacrisis. De reguliere kaders voor het opleggen van maatregelen 

waren destijds minder toepasbaar vanwege de lockdown, het thuis werken etc. 

Daarnaast stonden er voor de uitbraak van de pandemie trainingen voor consulenten 

met betrekking tot dit onderwerp gepland. Deze zijn door de prioriteiten discussie niet 

doorgegaan. De trainingen/workshops staan nu in het eerste kwartaal van volgend 

jaar gepland.  

 

Het gemiddelde bedrag dat terugkomt wanneer iemand de inlichtingenplicht schendt 

en een maatregel krijgt en moet betalen is gedaald en uiteindelijk onder het landelijk 

gemiddeld geëindigd. Het gemiddeld bedrag nieuwe vorderingen vanwege overtreden 

inlichtingenplicht zit gemiddeld, net als het aantal overtredingen hierop onder het 

landelijk gemiddelde. 

Debiteuren 

Het percentage vorderingen waarop wordt afgelost, is in de afgelopen maanden met 

bijna 6% toegenomen, deze ontwikkeling wordt landelijk herkend, maar gemiddeld 

zitten de drie gemeenten iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied 

van de gemiddelde ontvangsten ten opzichte van de uitgaven BUIG is in de 

afgelopen maanden een hele lichte stijging van 0.5% te zien. Al met al is de conclusie 

dat het percentage vorderingen gelijk ligt aan het landelijk gemiddelde. 

Bedrijfsvoering 

In dit hoofdstuk zijn alleen cijfers over de duur van de behandeling van een aanvraag 

opgenomen. Deze liggen nu ruim onder het landelijk gemiddeld, waar er vorig jaar 

nog een langere wachttijd was is deze inmiddels weer opgelost en ligt deze rond de 6 

dagen.  
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Hoofdstuk 6: Minimabeleid 
 

Met ingang van 1 januari 2019 is het huidige minimabeleid vastgesteld. Het effect van 

dit beleid met name op de armoedeval is in het eerste en tweede kwartaal van 2020 

onderzocht. In het onderzoek Armoedeval werd het effect gemeten van alle landelijke 

regelingen (zoals toeslagen van de belastingdienst), en gemeentelijke 

(minima)regelingen, op de portemonnee van verschillende huishoudtypen. De raden 

van Voorschoten en Wassenaar hebben het onderzoek Armoedeval ontvangen in juli 

2020, tegelijk met een tussenevaluatie van het minimabeleid.  

 

Periodiek worden de uitgaven en aantallen van dit minimabeleid, én de bijzondere 

bijstand gemonitord. Er is nog geen stijging te zien van het aantal toekenningen en 

cliënten van minimaregelingen, door de coronacrisis. De aantallen in 2021 zijn bij de 

meeste regelingen vergelijkbaar met de aantallen over diezelfde periode in 2020. Wat 

wel opvalt is dat in beide gemeenten de regeling school- sport- en cultuurkosten in 

2021 tot nu toe minder is gebruikt dan over diezelfde periode in 2020. Dit kan komen 

doordat de regeling met name in het begin van het schooljaar aangevraagd wordt. Er 

kunnen nog extra aanvragen binnenkomen de komende weken, of later dit 

schooljaar. Er wordt overwogen om extra aandacht te geven aan de regeling in de 

nieuwsbrief werk en inkomen. 

 

Hieronder volgt een overzicht per gemeente van het gebruik van een deel van de 

regelingen en bijzondere bijstand. De periode januari tot en met augustus 2020 wordt 

vergeleken met de periode januari tot en met augustus in 2021.  

 

Voorschoten 2020  2021 

Regeling maatschappelijke participatie 216 206 

Computerregeling 14 9 

Tabletregeling 9 7 

Individuele inkomenstoeslag 117 112 

Internetkosten 57 55 

Bewindvoering 48 49 

School sport en cultuurkosten basisonderwijs 63 38 

School, sport en cultuurkosten voortgezet onderwijs 48 34 

Totaal unieke cliënten van alle minimaregelingen en bijzondere 

bijstand (partners niet meegerekend) 277 

 

282 
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Wassenaar 2020       2021 

Regeling maatschappelijke participatie 278 292 

Computerregeling 20 14 

Tabletregeling 15 9 

Individuele inkomenstoeslag 145 143 

Internetkosten 77 68 

Bewindvoering 35 32 

School sport en cultuurkosten basisonderwijs 60 51 

School, sport en cultuurkosten voortgezet onderwijs 50 33 

Totaal unieke cliënten van alle minimaregelingen en bijzondere 

bijstand (partners niet meegerekend) 347 

 

353 

 

Schuldhulpverlening 

Wassenaar 

Minder aanmeldingen schuldhulpverlening 

In de eerste helft van 2020 waren er in de gemeente Wassenaar 25 aanmeldingen 

voor schuldhulpverlening bij Plangroep. In 2021 zijn dit er fors minder, namelijk 10.  

Hieronder is een overzicht van het aantal aanmeldingen in de eerste helft van 2020 

en 2021.  
 

Aanmeldingen Plangroep 2020 2021 

januari 4 3 

februari 3 0 

maart 7 1 

april 2 3 

mei 5 1 

juni 1 1 

juli  3 1 
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Voorschoten 

Aanmeldingen schuldhulpverlening nagenoeg gelijk gebleven. 

Hieronder worden het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij Plangroep 

weergegeven in de eerste helft van 2020 en 2021. In de eerste helft van 2020 ging 

het om 15 aanmeldingen en in 2021 om 13 aanmeldingen.  
 

Aanmeldingen Plangroep 2020 2021 

januari 2 1 

februari 3 4 

maart 1 2 

april 2 3 

mei 2 1 

juni 1 1 

juli  4 1 

 

 


