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Naam programma +onderdeel:  
Werk en Inkomen 
 
Onderwerp:  
Pilot Participatiemedewerkers 
 
Aanleiding: 
In Leiden zijn in totaal 1066 mensen zonder arbeidsverplichting. Deze groep is ingeschaald op de 
participatieladder naarmate zij actief zijn in de samenleving. Op dit moment zijn hiervan 186 mensen die 
zich op trede 1 bevinden en daarmee “langdurig geïsoleerd” zijn, en 577 op trede 2 met “Sociale contacten 
buitenshuis”. Zij kunnen niet werken en zijn niet maatschappelijk actief. Deze groep heeft vaak te maken 
met meervoudige problematiek zoals schulden, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Jaarlijks hebben 
zij gesprekken met de medewerkers van het team Werk en Inkomen in het kader van de ‘Klant in 
beeldgesprekken’. Deze gesprekken zijn erop gericht om het bestaande bestand beter in beeld te krijgen en 
hen te activeren. Het ontbreekt echter aan individuele ondersteuning om deze groep zelfstandig in staat te 
stellen om actief deel te nemen aan de maatschappij 
 
Doel: 
Leidenaren die langdurig geïsoleerd zijn en niet kunnen werken krijgen ondersteuning, zodat zij 
zelfstandig actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. 
 
Kader: 
De Leidse Raad heeft zich in een aantal kaderstellende documenten uitgesproken over haar 
ambities in het sociaal domein waaronder:  

- Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025   
- Beleidsplan Participatiewet   
- Transformatieagenda sociaal domein 2016 -2017  

 
Overwegingen: 
De constatering is dat er tussen werkterreinen werk/inkomen, welzijn/zorg en jeugd nog veel 
dwarsverbanden en mogelijkheden voor verbinding zijn die bijdragen aan het gewenste doel. Werken en 
denken in het sociaal domein is nog steeds verkokerd en verbindingen tussen de drie werkterreinen in het 
sociaal domein (werk/inkomen, welzijn/zorg en jeugd) zijn schaars. 
 
De gemeente heeft de opdracht om de participatie van mensen die niet kunnen werken te bevorderen. De 
ondersteuning is gericht op mensen die niet op eigen kracht actief kunnen zijn in de Leidse samenleving. De 
gewenste ondersteuning vraagt om expertise, professionaliteit en een goede samenwerking tussen het 
team Werk en Inkomen, De Zijl Bedrijven en de welzijnsorganisaties. 
 
Activering van deze groep mensen, om actief te zijn in de samenleving, is een hoofddoel van de 
Participatiewet. De ondersteuning is specifiek gericht op een groep mensen die ver afstaat van de 
maatschappij en vaak langer dan 1,5 jaar gebruik maakt van een uitkering. 



 
Financiën: 
In de begroting is voor 2016 en 2017 een transformatiebudget van in totaal € 7 miljoen 
opgenomen. De pilot participatiemedewerkers doet een eenmalig beroep op het 
transformatiebudget van € 300.000,-. Hiermee wordt het mogelijk om voor 2 FTE voor een 
periode van twee jaar ondersteuning te bieden waarbij in het eerste jaar de focus ligt op het 
uitwerken van de werkwijze en het verder in kaart brengen van de doelgroep. In het tweede 
jaar kunnen meer mensen ondersteund worden. Deze pilot past binnen de doelstelling van 
de transformatieagenda om door innovatieve oplossingen bij te dragen aan een krachtigere 
samenleving en een structurele besparing op voorzieningen in het sociale domein. 
 
Inspraak/participatie  
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie: 
In de transformatieagenda is vastgelegd dat de Raad twee keer per jaar wordt 
geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang van de transformatie en de 
inzet van het transformatiebudget 
 
Bijgevoegde informatie:  
Niet van toepassing 
 

RAADSBESLUIT 
 
De Raad van de gemeente Leiden: 
 
Gezien het voorstel van het lid Van Brussel (D66) (raadsvoorstel 16.00 van 2016), 
mede gezien het advies van het college van…… en mede gezien het advies van 
de commissie 
 

BESLUIT: 
 

1. In te stemmen met de start van de pilot Participatiemedewerkers en daarmee;   
a. Mensen die vrijgesteld zijn van arbeidsverplichting kunnen 

vrijwillig deelnemen aan deze pilot waarbij het uitgangspunt het 
diegene betreft die zich op trede 1 en 2 bevinden Mensen die 
vrijgesteld zijn van arbeidsverplichting kunnen vrijwillig 
deelnemen aan deze pilot waarbij het uitgangspunt het diegene 
betreft die zich op trede 1 en 2 bevinden;   

b. In het eerste jaar worden tenminste 50 deelnemers de kans 
gegeven om deel te nemen en in het tweede jaar minstens 100 
deelnemers;   

c. De organisaties en teams zoals o.a. De Zijl Bedrijven, Team 
Werk en Inkomen, de Sociale Wijkteams en I-doe te betrekken 
bij de uitvoering van deze pilot;  

  
2. Hiervoor uit het transformatiebudget €150.000,- beschikbaar te stellen en € 150.000 

ten laste te brengen van de bestaande re-integratiebudgetten.  
3. De volgende resultaatindicator op te nemen: een streefwaarde van 

40% stijging van de deelnemers op de participatieladder.   
4. In de evaluatie ook kwalitatieve resultaten mee te nemen.   
5. De meerjarige begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen.  



 
Programma 2016  2017   
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- =        
voordeel) Lasten  Baten Lasten  Baten  
9 – Maatschappelijke Ondersteuning -75.000  - -75.000  -  
10- Werk en Inkomen 75.000  - 75.000  -  
Saldo van baten en lasten -  - -  -  
Mutatie reserves -  - -  -  
Resultaat 0   0   

         
 neutraal neutraal 
 
 
Gedaan in de openbare raadsvergadering van, 
 
de Griffier, de Voorzitter, 


