
 
 
Inspraakreacties: Pilot Wijkleerbedrijf: een weg uit de bijstand 
 
Het initiatiefvoorstel is officieel niet inspraakplichtig. Dat neemt niet weg dat inspraak van organisaties in de stad niet relevant of welkom zouden 
zijn. Vandaar dat we een aantal organisaties in het sociaal domein hebben benaderd om te reageren. Een zestal organisaties heeft dit schriftelijk 
gedaan, een aantal heeft mondeling gereageerd. De schriftelijke reacties met onze reacties kunt u hieronder vinden. 
 
Veel van de inspraakreacties richten zich op de uitvoering van het initiatiefvoorstel en/of pleitten voor een nauwe samenwerking met specifieke 
organisaties en projecten. De uitvoering van het initiatiefvoorstel en de keuze voor de uitvoeringsorganisatie(s) is aan het college. We vragen 
daarom bij een aantal punten aan het college om hierop te reageren in hun reactie op ons voorstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr	
Ingebracht	
door:	 Samenvatting	ingekomen	reactie	 Reactie	van	de	indieners	

Gevolgen	
voor	besluit	

1	
Stichting	Voor	
Elkaar	

Wat	StVEL	op	dit	gebied	momenteel	doet	sluit	één	op	één	aan	bij	het	
initiatief	en	willen	we	inzetten	voor	de	deelnemers	van	het	Wijkleerbedrijf:	
	
a)							Begeleiden	en	ondersteunen	van	mensen	in	hun	zoektocht	naar	werk,	
voornamelijk	met	een	grotere	afstand	tot	arbeid,	vooral	wanneer	er	meer	
speelt	en	meer	tijd	en	aandacht	nodig	is,	zodat	zij	beter	bemiddelbaar	
worden	en	als	vrucht	werk	vinden.	
	
b)							Als	aanvulling	op,	en	in	nauwe	samenwerking	met,	bestaande	
werkbegeleidings-	en	re-integratietrajecten,	worden	goed	getrainde	
JobHulpMaatjes	ingezet	om	werkzoekenden	mensgericht	en	doelgericht	bij	
te	staan.	Deze	Maatjes	zijn	op	vrijwillige	basis	een	steun	en	toeverlaat	voor	
werkzoekenden	die	belemmeringen	ervaren	bij	het	vinden	van	werk	en	
bieden	sociale	en	praktische	ondersteuning	aan	deelnemers	op	de	gebieden:	
identiteit,	werkzaamheden,	financieel,	sociaal	/	relationeel,	fysiek,	mentaal	/	
emotioneel,	geestelijk	/	passie;	de	(vicieuze)	cirkel	van	werkloosheid	
genoemd.	
	
c)							De	begeleiding	gebeurt	zowel	groepsgewijs	via	JobGroups,	als	
individueel	via	Maatjes,	en	is	gericht	op	het	verkrijgen	van	inzicht	in	
competenties	en	ontwikkelpunten,	waar	onder:	zelfvertrouwen,	
zelfbewustzijn,	verwerking	werkloosheid,	motivatie	en	belemmeringen,	
focus,	netwerk	en	branche,	solliciteren,	netwerken,	CV,	motivatiebrief,	social	
media	(LinkedIn)	en	een	elevatorpitch	in	het	bijzijn	van	ondernemers	(totaal	
16	onderdelen).	
	
d)							De	begeleiding	is	t/m	‘plaatsing	in	werk’,	gebruikmakend	van	
werkleerplaatsen,	stageplekken	en	vrijwilligerswerk	bij	een	netwerk	van	
lokale,	regionale	en	landelijke	ondernemers/bedrijven.	
	
e)							De	Maatjes	zijn	goed	geequiperende	vrijwilligers	die	middels	intervisie	

We	waarderen	de	inspanningen	van	
Stichting	Voor	Elkaar.	We	adviseren	
het	college	om	in	de	uitvoering	
samen	te	werken	met	organisaties	
en	partners	die	een	meerwaarde	
kunnen	toevoegen	aan	de	
doelgroep.	 		



gesprekken	worden	gemonitord	en	worden	begeleidt	door	een	
professionele	coördinator.	
	
f)								Aanvullend	samenwerken	behoort	tot	onze	core	business;	organisaties	
waarmee	wij	samenwerken	zijn	o.a.:	DZB,	UWV,	Visie-R,	Project	JA,	JAS,	
Randstad,	Lumen,	Delken	&	Boot,	Impegno,	Sociaal	Teams,	Jeugd	en	
Gezinsteams,	bijstandsconsulenten,	Piëzo,	kerken,	Kwadraad,	Aemosa	etc.	
	
g)							Deze	JobHulpMaatje	aanpak	heeft	zich	bewezen;	vanuit	dezelfde	
uitgangspunten	en	aanpak	kan	StVEL	aanhaken	op	dit	Wijkleerinitiatief.	

2	
Stichting	Voor	
Elkaar	

2)							Omdat	we	als	StVEL	individueel	maatwerk	maken,	willen	we	
deelnemers	van	het	Wijkleerbedrijf,	wanneer	er	financiële	problemen	zijn,	
ook	aanbieden	om	hen	met	een	SchuldHulpMaatje	te	begeleiden	naar	een	
financieel	vrij	bestaan.	Er	wordt	in	nauw	overleg	met	instanties,	
ondersteund	bij	o.a.:	overzicht/inzicht	inkomsten,	uitgaven,	
schulden/schuldeisers,	toeleiding	naar	de	Stadsbank,	rust	creëren	in/na	een	
vaak	chaotische	situatie	waardoor	mensen	weer	grip	op	hun	leven	krijgen,	
helpen	met	budgetteren,	mee	naar	instanties	en	rechtszaken,	voorkoming	
van	nuts-/zorgafsluitingen	en	ontruimingen	d.m.v.	hulpfondsgelden	de	
urgente	rekeningen	te	voldoen	(ook	voor	een	kapotte	wasmachine,	
benodigde	fiets	etc),	narekenen	belastingvrije	voet,	schuldeisers	hieraan	te	
houden,	aangepaste	afbetalingsregelingen.	

Het	is	belangrijk	dat	in	de	uitvoering	
van	het	voorstel	er	samengewerkt	
wordt	met	andere	partijen	in	de	
stad.	We	adviseren	het	college	om		
goed	te	kijken	naar	organisaties	en	
projecten	die	bij	kunnen	dragen	aan	
het	slagen	van	dit	voorstel,	zoals	
Stichting	Voor	Elkaar.			 		

3	
Stichting	Voor	
Elkaar	

3)							Omdat	we	als	StVEL	via	HiP	Hulp	in	Praktijk	uiteenlopende	hulpvragen	
krijgen	van	kwetsbare	wijkbewoners	(ouderen,	zieken,	jonge	gezinnen),	
kunnen	we	een	aantal	van	deze	hulpvragen	aanreiken	voor	deelnemers	van	
het	Wijkleerbedrijf,	om	werkervaring	op	te	doen	door	te	helpen	met	allerlei	
klusjes	in	en	om	het	huis	en	informele	zorg	waarvoor	geen	thuiszorg	of	
ondersteuning	via	de	gemeente	mogelijk	is.	

Het	is	belangrijk	dat	in	de	uitvoering	
van	het	voorstel	er	samengewerkt	
wordt	met	andere	partijen	in	de	
stad.	We	adviseren	het	college	om		
goed	te	kijken	naar	organisaties	en	
projecten	die	bij	kunnen	dragen	aan	
het	slagen	van	dit	voorstel,	zoals	
Stichting	Voor	Elkaar.		 		

4	
Stichting	Voor	
Elkaar	

	
4)							StVEL	kan	op	25	deelnemers	gedurende	2	jaar	voor	€	25.000	aanhaken	
met	alles	wat	ze	heeft	(in	1-3	kort	omschreven)	om	deelnemers	vanaf	trede	
1	tot	5	persoonlijk	te	begeleiden,	incl.	de	rapportage	van	data	die	we	
hebben/krijgen.	 		 		



5	
Stichting	Voor	
Elkaar	

	
5)							Voor	het	welslagen	van	het	initiatief	is	het	nodig	dat	er	speciaal	voor	
deze	Wijkleerbedrijven	een	externe	projectleider	wordt	aangesteld	die	een	
coalitie	vormt	van	organisaties,	onderwijsinstellingen	en	instanties	die	
hieraan	een	bijdrage	gaan	leveren,	waarmee	onderling	goed	wordt	
afgesproken	wie	welke	bijdrage	levert,	met	een	routekaart	van	aanmelding	
deelnemer,	betrekken	coalitiepartners	t/m	deelnemer	succesvol	aan	het	
werk.	

Het	punt	richt	zich	met	name	op	de	
uitvoering	van	het	raadsvoorstel.	
We	vragen	daarom	het	college	hier	
nader	op	in	te	gaan	t.a.v.	de	
uitwerking	van	de	uitvoering	van	
het	voorstel.	 		

6	
Stichting	Voor	
Elkaar	

6)							Optioneel:	Wanneer	er	in	de	wijkleerplekken	behoefte	is	aan	
intensievere	coaching	en	begeleiding,	dan	kan	StVEL	deze	persoon	leveren,	
alleen	zit	dat	niet	in	de	genoemde	kosten	opgenomen.	
	

We	adviseren	het	college	om	in	de	
uitvoering	samen	te	werken	met	
organisaties	en	partners	die	een	
meerwaarde	kunnen	toevoegen	aan	
het	slagen	van	dit	voorstel.	 		

7	

Stichting	
Lumen	Holland	
Rijnland	

Allereerst:	elk	initiatief	om	meer	expertise	rond	arbeidstoeleiding	in	de	
wijken	te	brengen	juichen	wij	toe!	In	alle	overlegorganen	waar	wij	ons	
bevinden	rond	ontwikkeling	van	beleid	in	de	uitvoeringsagenda	MZ	laten	wij	
niet	na	om	te	hameren	op	het	meer	op	de	voorgrond	zetten	van	vastgelopen	
re-integratie-	en	participatietrajecten,	zodanig	zelfs,	dat	wij	eigenlijk	vinden	
dat	er	een	maatwerkvoorziening	gecreëerd	moet	worden	in	de	Wmo,	waarin	
trajectbegeleiders	kunnen	worden	ingezet.	Ook	willen	wij	graag	dat	er	per	
sociaal	wijkteam	minimaal	één	medewerker	zit	die	expertise	heeft	m.b.t.	
arbeidstoeleiding	waar	het	gaat	om	mensen	met	een	arbeidsbeperking.	
Zeker	omdat	dergelijke	expertise	voor	bijstandsgerechtigden	en	Nuggers	niet	
direct	voorhanden	is.	Het	is	een	vak	apart,	dat	dikwijls	zwaar	wordt	
onderschat.	

We	geven	het	college	mee	rekening	
te	houden	met	de	samenwerking	in	
het	sociaal	domein	en	het	sociaal	
wijkteam.	 		

8	

Stichting	
Lumen	Holland	
Rijnland	

1.	Een	aanvullende	kans	in	dit	project	is	aandacht	voor	specialistische	
expertise	op	het	gebied	van	arbeidstoeleiding	voor	mensen	met	psychische	
problematiek.	Deze	omvangrijke	en	zeer	diverse	doelgroep	ervaart	te	weinig	
expertise	in	de	arbeidstoeleiding	vanuit	een	bijstandsuitkering.	Ook	onder	de	
doelgroep	migranten	en	LVB	komt	veel	psychische	problematiek	voor.	

We	vragen	het	college	hier	nader	
op	in	te	gaan	t.a.v.	de	uitwerking	
van	de	uitvoering	van	het	voorstel	 		

9	

Stichting	
Lumen	Holland	
Rijnland	

2.	Het	zou	een	mooie	kans	zijn	om	ervaringsdeskundigen	vanuit	de	beoogde	
doelgroepen	in	te	zetten	in	dit	project,	om	de	beeldvorming	richting	
werkgevers,	beroepskrachten	en	vrijwilligers	in	het	sociale	domein	positief	
te	beïnvloeden.	

We	vragen	het	college	hier	nader	
op	in	te	gaan	t.a.v.	de	uitwerking	
van	de	uitvoering	van	het	voorstel	 		



10	

Stichting	
Lumen	Holland	
Rijnland	

3.	Wat	betreft	de	koppeling	met	eenzaamheid:	Belangrijk	om	sociale	
eenzaamheid	te	onderscheiden	van	emotionele	eenzaamheid	en	existentiële	
eenzaamheid	(dikwijls	ernstige	eenzaamheid	genoemd)	in	het	project.	
Wellicht	kan	wanneer	deze	vormen	van	eenzaamheid	worden	gesignaleerd	
direct	worden	voorzien	in	specialistische	zorg	en	ondersteuning	en/of	
aansluiting	worden	gezocht	met	lopende	pilots.	

We	onderschrijven	de	constatering	
dat	een	onderscheid	nodig	is	tussen	
emotionele	eenzaamheid	en	
existentiële	eenzaamheid.	 		

11	 Stichting	iDb	

Wij	vinden	het	voorstel	om	de	volgende	redenen	interessant	en	
maatschappelijk	relevant:	
				1.	er	is	aandacht	voor	de	versterkende	werking	van	een	slechte	positie	op	
de	arbeidsmarkt	op	processen	die	kunnen	leiden	tot	sociale	uitsluiting;	
				2.	in	het	voorstel	wordt	verbetering	van	de	arbeidskansen	van	
individuele	werklozen	verbonden	met	interventies	die	moeten	leiden	tot	
verbetering	van	de	sociale	kwaliteit	van	kwetsbare	buurten	en	wijken;	
				3.	er	is	aandacht	voor	persoonsgebonden	en	groepsgebonden	factoren	die	
leiden/kunnen	leiden	tot	een	marginale	positie	op	de	arbeidsmarkt.	
	
Wij	maken	van	de	gelegenheid	om	het	volgende	aan	te	bevelen:	
	
In	de	huidige	tijd	van	krapte	op	de	arbeidsmarkt	is	het	van	belang	om	ook	
aandacht	te	schenken	aan	imperfecties	aan	de	vraagzijde	van	de	
arbeidsmarkt	die	het	functioneren	binnen	een	arbeidsomgeving	kunnen	
belemmeren.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	onvermogen	van	sommige	
werkgevers	(dus	ook	leidinggevenden	van	wijkleerbedrijven)	om	een	
inclusieve	werkomgeving	te	creëren:	de	kunst	is	om	binnengestroomde	
werklozen	te	behouden.	
Omdat	er	uit	ervaring	is	gebleken	dat	doorstroming	van	de	onderkant	van	de	
arbeidsmarkt	naar	een	reguliere	baan	moeizaam	verloop,	is	het	vooral	in	de	
huidige	situatie	op	de	arbeidsmarkt	aan	te	bevelen	om	een	
Wijkleerbedrijf	zodanig	te	positioneren	dat	deelnemers	betere	kansen	
krijgen	om	door	te	storen	naar	een	reguliere	baan.	Een	nauwe	
betrokkenheid	van	werkgevers,	bijvoorbeeld	MKB'ers	die	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid	willen	nemen	en	zich	aan	het	
Wijkleerbedrijf	committeren,	kan	een	succesfactor	zijn.	

We	gaan	er	vanuit	dat	bij	het	
uitvoeren	van	deze	pilot	het	college	
zorgt	voor	een	inclusieve	
werkomgeving	van	de	deelnemers.	
De	pilot	is	gericht	op	mensen	die	in	
de	bijstand	zitten	of	daar	dreigen	in	
te	komen.	De	inzet	is	juist	gericht	
om	hen	hierdoor	aantrekkelijker	te	
maken	voor	de	arbeidsmarkt.	We	
onderschrijven	dat	werkgevers	en	
ondernemers	nauw	betrokken	
moeten	zijn	bij	de	uitvoering	van	
deze	pilot.	Zie	ook	het	besluitpunt	
1.e	 		



12	 iDOE	

Denk	in	één	geheel,	maak	het	werkleerbedrijf	onderdeel	van	bestaande	
samenwerkende	partijen,	verbind	meerdere	methodieken,	projecten,	
ontwikkelingen	en	beleidsterreinen:	
§	Participatiewet	-	denk	vanuit	de	Participatiewet	als	één	totaalbeleid.	§	W&I	
en	WMO	
§	Project	DOOR	
§	Sociaal	Werk,	sociaal	werkers	Libertas	Leiden	
§	Piëzo	methodiek,	Piëzo	projectleiders	§	DZB	
§	Op	termijn	UWV	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

13	 iDOE	

Maak	het	werkleerbedrijf	onderdeel	van	één	doorlopende	lijn:	van	
maatschappelijke	activering	tot	het	meedoen	aan	het	traject	om	een	baan	te	
vinden.	
Meedoen	met	laagdrempelige	activiteiten	in	de	wijk,	tot	het	uitvoeren	van	
een	baan	binnen	of	buiten	je	wijk.	
Stroomlijn	voor	de	klant	vanaf	0-positie	organiseren.	
Doel:	voorkomen	dat	mensen	te	snel	naar	werk	worden	geleid	en	vervolgens	
een	terugval	hebben	/	tegen	een	muur	oplopen.	Dat	willen	we	niet	met	
elkaar!	
-	Vanaf	het	moment	dat	de	klant	met	een	uitkering	bij	de	gemeente	bekend	
is,	laat	daar	iDOE	aanwezig	zijn	om	mede	te	beoordelen	aan	welke	stap	
iemand	toe	is:	voorbereiding	naar	werk	of	eerst	vrijwilligerswerk?	
-	Als	iemand	via	vrijwilligerswerk	ervaring	opdoet	kunnen	de	organisaties	
waar	de	persoon	vrijwilligers	werk	uitvoert	helpen	in	het	klaarstomen	naar	
werk.	
-	Vervolgens	kan	de	persoon	terug	naar	de	gemeente/DZB	en	in	het	
werkleerbedrijf	verder.	
-	Vrijwilligerswerk	kan	plaats	blijven	vinden	naast	het	opdoen	van	
werkervaring	/	is	een	
onderdeel	van	het	werken	aan	competenties,	jezelf	ontwikkelen,	je	netwerk	
opbouwen	en	
onderhouden.	
-	Maatschappelijke	activering	Project	Door	/	trajectbegeleiding	naar	
vrijwillige	inzet	kan	een	
voorbode	zijn	van	de	fase	van	het	uivoeren	van	vrijwillige	inzet.	
-	Vanuit	iDOE	ondersteunen	we	de	projectleiders	die	in	Leiden	met	de	Piëzo	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		



Methodiek	
werken.	Dat	zijn	onder	meer	projectleiders	vanuit	Libertas	Leiden,	Lumen,	
Het	Warenhuis	en	Radius.	Zij	werken	allemaal	met	mensen	die	zij	begeleiden	
in	activiteiten,	vrijwillige	inzet	en	doorstroom	naar	studie	of	(laagdrempelig)	
werk	in	de	Piëzo	methodiek	Fase	4.	Combineer	dit	met	het	werkleerbedrijf.	
-Denk	aan	casuïstiek	bespreking	zoals	gebeurd	met	de	stamtafels	vanuit	de	
projectleiders	van	Piëzo	methodiek.	
		

14	 iDOE	

Stel	een	klankbord	groep	samen	met	daarin	de	volgende	partijen:	
DZB,	MBO	Rijnland,	Sociale	Wijkteams,	Libertas	Leiden	(sociaal	werker	&	
Zorg	opleidingscoördinator),	iDOE,	Lumen,	Project	DOOR	medewerker,	Het	
Warenhuis,	Stichting	Piëzo,	directeur	W&I,	klantmanagers	leidinggevende	
W&I,	directeur	en	beleidsmedewerker	WMO	/	Sociaal	Domein.	Project	
DOOR	heeft	geleerd	dat	dit	noodzakelijk	was	om	veranderingen	en	
samenwerking	in	de	wijk	te	optimaliseren.	

Het	idee	van	een	klankbord	groep	
vinden	we	erg	positief.		

Opgenomen	
in	
besluitpunt	
3	

15	 iDOE	

Gebruik	de	al	actieve	partners	in	de	wijk	die	in	de	lijn	van	het	werkleerbedrijf	
werken,	sluit	hier	op	aan.	Lumen,	Het	Warenhuis,	Libertas	Leiden	sociaal	
werkers	+	Piëzo	projectleider,	Project	Door,	Sluit	aan	op	bestaande	
activiteiten	in	de	wijken,	het	vrijwilligerswerk	in	de	wijken	bij	de	diverse	
organisaties	en	ga	niet	naast	de	activiteiten	nieuwe	dingen	opzetten.	
Werk	samen	met	de	organisaties	die	onderdelen	van	sollicitatie	traject	
kunnen	bieden,	taalorganisaties,	vrijwillige	coaches	als	je	aan	het	werk	bent	
(trainen	door	iDOE),	ontmoetingsactiviteiten,	etc.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

16	 iDOE	

Stel	een	regiehouder	vast	
Wie	is	vanaf	welk	moment	verantwoordelijk	voor	de	persoon	gedurende	het	
gehele	traject	vanaf	maatschappelijke	activering	totdat	iemand	een	baan	
vind?	

De	klantmanagers	van	de	gemeente	
zouden	deze	rol	volgens	ons	al	
kunnen/moeten	hebben.	We	willen	
het	college	vragen	hier	nader	op	in	
te	gaan.	 		

17	 iDOE	

Zorg	voor	nazorg	
Wanneer	iemand	een	diploma	heeft	of	een	baan	heeft	gevonden	heeft	hij	of	
zij	nog	behoefte	aan	contact	en	een	sparringspartner,	iemand	anders	dan	
een	gemeentelijk	contactpersoon.	Denk	aan	een	vrijwilliger	die	als	een	
Jobbuddy	helpt	om	te	sparren	over	situaties	op	het	werk.	
Daarnaast	bieden	we	vanuit	Verder	workshops	aan	voor	vrijwilligers	om	het	
vrijwilligerswerk	zo	leuk	mogelijk	te	houden	en	zo	goedmogelijk	te	kunnen	

We	kunnen	ons	vinden	in	deze	
aanbevelingen	en	vragen	het	
college	hoe	zij	dat	op	dit	moment	
vormgeven	bij	andere	re-
integratietrajecten.	 		



doen.	Denk	aan	feedback	geven,	grenzen	stellen	en	talenten	ontdekken.	
Waardevolle	onderwerpen	voor	mensen	in	een	baan.	Deze	cursussen	
kunnen	we	vanuit	iDOE	i.s.m.	DZB	omvormen	tot	cursussen	voor	de	nazorg.	

18	 iDOE	

Gebruik	locaties	in	de	wijken	die	aansluiten	op	het	werkleerbedrijf,	danwel	
om	daar	het	wijkleerbedrijf	te	vestigen	danwel	om	onderdelen	van	het	
proces	daar	plaats	te	laten	vinden	BOP	(Buurt	Ontmoetingspekken)	
Huizen	van	de	Buurt	
Leegstaande	winkelpanden	i.s.m.	ondernemers	Zorglocaties	van	Libertas	
Leiden	

Het	wijkleerbedrijf	zou	wijkgericht	
moeten	opereren.	We	bevelen	het	
college	van	harte	aan	dat	zij	bij	de	
uitvoering	gebruik	maken	van	
bestaande	locaties	in	de	wijk.	

Aanvullen	in	
het	
raadsvoorst
el	

19	 iDOE	

Gebruik	de	DOE	Beurs	als	onderdeel	van	het	werkleerbedrijf	traject	
De	DOE	Beurs	is	bij	Project	DOOR	succesvol	gebleken	om	mensen	inzicht	te	
geven	in	de	mogelijkheden	rondom	activiteiten	in	hun	wijk,	vrijwilligerswerk	
en	mogelijke	banen.	Op	de	laatste	editie	van	maart	2019	constateerden	we	
dat	er	nog	meer	organisaties	zijn	die	laagdrempelige	banen	kunnen	
organiseren	en	dat	er	uitzendbureaus	bij	moeten	zijn	om	de	toeleiding	naar	
werk	laagdrempeliger	te	maken.	De	DOE	beurs	kan	gecombineerd	worden	
met	de	deelnemers	vanuit	het	Werkleerbedrijf.	
Je	kan	ook	een	specifieke	jongeren	DOE	beurs	organiseren.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

20	 iDOE	

Gebruik	het	MBO	Platform	(Maatschappelijk	Betrokken	Ondernemen)	en	
SPARK	
iDOE	lanceert	in	2019	het	MBO	platform	voor	Maatschappelijk	Betrokken	
Ondernemen.	Hier	kan	men	elkaar	inspireren,	good	practices	delen,	etc.	Dit	
is	met	name	gericht	op	het	vinden	van	nieuw	vrijwilligerspotentieel.	Het	sluit	
aan	bij	het	werkleerbedrijf.	iDOE	heeft	contact	met	de	projectleider	van	
SPARK	rondom	het	MBO	platform	van	iDOE.	
Uiteraard	is	SPARK	al	een	onderdeel	van	dit	voorstel	neem	ik	aan.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

21	 iDOE	

Zorg	dat	W&I	en	WMO	optimaal	kunnen	experimenteren	met	de	
samenwerking	
In	het	werkveld	is	het	soms	lastig	samen	te	werken	omdat	regelgeving	en	
financiering	vanuit	W&I	en	WMO	soms	belemmerde	werkt.	Verbind	dit	
binnen	de	gemeente	en	ook	in	het	werkveld.	

Deze	aanbeveling	gaat	verder	dan	
het	initiatiefvoorstel.	In	de	pilot	die	
wij	voorstellen	kunnen	verzoeken	
we	het	college	al	samen	te	werken	
met	verschillende	partijen	binnen	
de	WMO	maar	ook	met	Leidse	
werkgevers	en	ondernemers.	 		



22	 iDOE	

Gebruik	de	Maatschappelijke	Diensttijd	en	de	Studentendesk	
iDOE	is	gestart	met	een	‘studentendesk’	(werktitel);	een	kleine	iDOE	voor	en	
door	jongeren/	studenten	om	anderen	jongeren	te	informeren	over	
vrijwillige	inzet.	De	MDT	is	hier	een	essentieel	onderdeel	van.	Gebruik	deze	
ontwikkeling	om	jongeren	via	vrijwillige	inzet	maatschappelijk	actief	te	
krijgen.	Een	mooie	combinatie	met	het	werkleerbedrijf.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

23	 iDOE	

Gebruik	het	aanbod	van	Verder	–	persoonlijk	ontwikkeling,	grenzen	
aangeven,	feedback	ontvangen,	interculturele	communicatie,	door	en	voor	
vrijwilligers.	Dit	kan	je	goed	gebruiken	voor	de	mensen	die	middels	
vrijwilligerswerk	in	de	wijken	ervaring	opdoen.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	 		

24	 iDOE	

Start	met	de	implementatie	van	het	werkleerbedrijf	na	duideljkheid	over	een	
Sterke	Sociale	Basis,	maak	dit	onderdeel	van	de	opdracht	van	een	Sterke	
Sociale	basis	
Aangezien	de	organisaties	die	een	rol	kunnen	spelen	rondom	en	in	
samenwerking	met	het	werkleerbedrijf	medio	de	zomer	helderheid	krijgen	
over	nieuwe	opdrachten	en	rollen	adviseer	ik	deze	opdracht	daarin	te	
verwerken	en	niet	eerder	te	starten.	

We	kunnen	ons	voorstellen	dat	de	
uitvoering	van	het	project	Sterke	
Sociale	Basis	van	invloed	is	op	de	
toekomstige	
samenwerkingspartners.	Wanneer	
de	pilot	daadwerkelijk	start	is	aan	
het	college.	We	kunnen	ons	
voorstellen	dat	er	een	bepaalde	
voorbereidingstijd	nodig	is	maar	
hopen	wel	dat	er	dit	jaar	nog	
gestart	kan	worden	met	de	
uitvoering	van	de	pilot.	 		

25	 iDOE	

Stel	gezamenlijk	een	concrete	/	heldere	vraag	en	opdracht	vast	-	
uitvoeringsafspraken	
Bij	Project	Door	hebben	we	concrete	aantallen	en	doelen	vastgesteld.	Dit	
hielp	in	de	samenwerking	met	partners,	evaluatie	(succes	en	faalfactoren	
bepalen)	en	focus.	

In	de	besluitpunten	zijn	concrete	
doelen	en	beoogde	resultaten	
vastgesteld.	We	gaan	ervanuit	dat	
het	college	die	vastlegt	in	verdere	
opdracht	en	uitvoeringsafspraken	
met	de	organisaties	die	uitvoering	
gaan	geven	aan	deze	pilot.	 		

26	 iDOE	

Geef	ruimte	aan	experimenteren	
Bij	Project	Door	werkte	het	goed	dat	we	gezamenlijk	konden	
experimenteren	in	de	richting	van	de	te	behalen	doelstellingen.	Door	dit	in	
de	klankbord	groep	te	bespreken	konden	we	snel	schakelen.	
Het	wijkleerbedrijf	komt	nu	enigszins	over	als	‘we	kopiëren	deze	methodiek	
en	we	verwachten	de	exact	genoemde	resultaten’.	Leiden	heeft	ene	eigen	

We	onderschrijven	dit	van	harte!	
Het	is	niet	voor	niks	een	pilot		en	
wat	ons	betreft	biedt	dat	ruimte	om	
te	experimenteren.	 		



dynamiek,	geef	de	ruimte	aan	de	partners	om	met	elkaar	de	beste	manier	
om	deze	methodiek	vorm	te	geven	uit	te	vogelen.	

28	 Libertas	Leiden	

Extra	aandacht	voor	de	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	is	
prima.	Het	is	nodig	om	hen	te	ondersteunen	en	een	zetje	mee	te	geven	om	
de	uitkering	achter	zich	te	laten	en	de	weg	naar	arbeid	te	vinden.	Scholing	en	
ervaring	opdoen	is	daarvoor	een	prima	middel.		
Een	Wijkleerbedrijf,	zoals	omschreven	in	het	initiatief-voorstel,	is	een	goed	
streven	om	die	scholing	dichtbij	in	de	wijk	te		organiseren,	direct	aan	de	
praktijk	verbonden	door	stages	en	inzet	in	de	wijk.		
In	die	zin	ondersteunen	we	het	plan	en	het	concept	

We	zijn	blij	met	deze	
ondersteunende	woorden	 		

29	 Libertas	Leiden	

Als	aanvulling	wil	ik	aangeven	dat	de	sociaal	werkers	(niet	zijnde	de	sociaal	
werkers	in	de	sociale	wijkteams)	met	Project	DOOR	(u	bekend)	en	de	inzet	
van	de	Piëzo-methodiek	vanuit	Libertas	Leiden	(samen	met	Radius,	Lumen,	
Warenhuis	en	Stichting	Piëzo,	ondertussen	166	deelnemers),	zich	inzetten	
om	mensen	mee	te	nemen,	te	laten	stijgen	op	de	participatieladder,	
scholingen	te	laten	volgen	en	stappen	te	zetten	naar	deelname	aan	de	
arbeidsmarkt.		
	
Het	is	daarbij	onze	ervaring	dat	de	directe	stap	naar	een	opleiding	voor	veel	
mensen	te	groot	is.		
Om	de	betreffende	mensen	te	bewegen	tot	verdere	ontwikkeling	is	
maatwerk	nodig,	persoonlijke	aandacht	voor	de	situatie	waarin	zij	verkeren	
en	voor	de	individuele	zorgvragen	die	mensen	hebben.	Laagdrempelige	
activiteiten	en	locaties,	zoals	de	Huizen	van	de	Buurt	en	Buurt	
Ontmoetingsplekken	(BOP’s),	vormen	voor	hen	een	eerste	veilige	plek	als	
uitvalsbasis.	Vaak	in	contact	met	lotgenoten	en/of	leeftijdsgenoten,	wat	
zeker	bij	jongeren	van	belang	is.	Een	gevoel	van	samenhorigheid	is	een	
belangrijke	stimulans	om	in	beweging	te	komen.	Die	stap	is	voor	mensen	
vaak	een	eerste	overwinning	richting	verdere	integratie.		
	
Vaak	spelen	er	gecombineerde	zorgvragen,	zoals	beperkingen	in	het	
functioneren,	opleidingen	die	niet	zijn	afgemaakt,	financiële	zorgen,	sociale	
omstandigheden	of	andere	gezondheidsvragen.	Een	directe	verbinding	met	
het	sociale	wijkteam/jeugd	en	gezinsteam	biedt	de	kans	om	aanvullende	

Het	voorstel	zet	zich	in	om	
praktijkcertificaten	te	halen,	dit	is	in	
een	minder	"zware"	variant	dan	
bijvoorbeeld	het	behalen	van	een	
startkwalificatie.	We		verwachten	
dat	het	daardoor	aantrekkelijker	is	
voor	meer	mensen	die	in	de	
doelgroep	vallen.	We	realiseren	ons	
ook	dat	deze	pilot	geen	middel	is	
dat	voor	de	gehele	groep	een	
oplossing	biedt.	 		



zorg	in	te	zetten,	samen	en	in	combinatie	met	de	aandacht	voor	scholing	en	
verdere	ontwikkeling.		
Er	is	aandacht	nodig	bij	uitval	en	er	zijn	alternatieven	om	bij	uitval	als	
vangnet	te	dienen.		

30	 Libertas	Leiden	

Slechts	door	een	gezamenlijke	inspanning	van	de	partijen	in	de	wijk,	zal	een	
Wijkleerbedrijf	een	vaste	plek	kunnen	ontwikkelen.	De	begeleiding	van	de	
betreffende	mensen	realiseren	we	reeds	en	voor	de	scholing	worden	reeds	
de	nodige	activiteiten	ingezet,	zoals	een	opleiding	voor	kinderoppas,	horeca-
medewerker	en	medewerker	in	de	zorg	(samen	met	het	MBO).	De	kosten	
voor	de	inzet	die	hiermee	is	gemoeid,	ca.	150.000,	zitten	in	de	reguliere	
subsidie	van	Libertas	Leiden,	nog	los	van	de	extra	subsidiegelden	die	met	
project	DOOR	zijn	gemoeid.		
	
In	samenwerking	en	afstemming	met	de	inzet	voor	de	Piëzo-methodiek,	
Project	DOOR,	de	Huizen	van	de	Buurt	en	activiteiten	die	plaats	vinden,	
kunnen	we	meer	bereiken.	De	scholing	en	integratie	van	betrokken	inwoners	
kunnen	we	beter	en	meer	in	het	sociaal	domein	borgen	door	gebruik	te	
maken	van	de	diverse	mogelijkheden	die	er	al	zijn,	die	te	ondersteunen	en	
verder	te	verbreden.		
	
De	ontwikkeling	en	bekostiging	van	een	Wijkleerbedrijf	vraagt	daarmee	een	
breder	kader	dan	alleen	het	bekostigen	van	De	Zijl	Bedrijven.	We	moeten	
voorkomen	dat	er	verdere	versnippering	in	het	sociale	domein	ontstaat.	
Libertas	Leiden	wil	graag	meedenken	en	bijdragen	aan	de	mogelijkheden	om	
de	scholing	voor	mensen	met	een	uitkering	verder	te	ontwikkelen,	samen	
met	de	kansen	en	mogelijkheden	die	DZB	daarin	heeft.		
	
Ik	zou	het	op	prijs	stellen	om	het	plan	voor	een	Wijkleerbedrijf	verder	met	
elkaar	te	bespreken	en	het	voorstel	daarop	aan	te	passen.	Te	snel	een	
bedrag	bestemmen	voor	alleen	DZB	laat	onbenoemd,	onbekostigd	en	
daarmee	minder	gedragen	dat	er	meer	mensen	betrokken	zijn	om	de	
toename	van	de	uitstroom	uit	de	uitkering	te	bewerkstelligen.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	Als	gemeenteraad	geven	
we	de	kaders	mee	aan	het	college	
om	dit	initiatiefvoorstel	uit	te	
voeren.	De	uitvoering	moet	
plaatsvinden	binnen	de	gestelde	
kaders,	waarbij	samenwerking	met	
meerdere	partners	van	belang	is.	
Het	staat	het	college	vrij	om	het	
bestemde	bedrag	over	meerdere	
partijen	te	verdelen.	Er	is	dan	ook	
geen	aanpassing	nodig	aan	dit	
voorstel.		 		



31	 Libertas	Leiden	

1.	De	genoemde	percentages	zijn,	gezien	de	ervaringen	met	de	mensen	uit	
de	bijstand	die	Project	Door	heeft	bereikt	en	begeleid	en	de	ervaringen	met	
de	Piëzo-methodiek,	bijzonder	hoog.	Alleen	met	een	strenge	selectie	van	de	
instroom	op	haalbaarheid	zouden	dergelijke	percentages	haalbaar	zijn	of	de	
percentages	dienen	met		meer	voorzichtigheid	gehanteerd	te	worden.	Te	
hoge	percentages	als	doelstellingen	in	het	algemeen	benoemen	maakt	het	
halen	moeilijk.	

De	genoemde	percentages	zijn	
gebaseerd	op	de	resultaten	die	
wijkleerbedrijven	elders	in	het	land	
hebben	bereikt.	Ze	zijn	tevens	
getoetst	in	de	ambtelijke	
organisatie	van	de	gemeente	
Leiden,	en	door	hen	ook	als	
realistisch	bevonden.	Dat	neemt	
niet	weg	dat	de	geformuleerde	
percentages	ambitieus	zijn.	We	
vertrouwen	op	de	professionaliteit	
maar	zijn	niet	blind	voor	goede	
argumenten,	als	blijkt	dat	deze	
doelstellingen	niet	structureel	te	
behalen	zijn.	Het	is	niet	voor	niks	
een	pilot.	 		

32	 Libertas	Leiden	

2.	De	uitkomst	van	de	discussie	over	de	Sterke	Sociale	Basis	zal	bepalend	zijn	
hoe	het	er	in	het	sociaal	domein	uit	gaat	zien.	In	die	zin	is	het	moment	van	
indienen	van	het	voorstel	m.i.	bepalend	voor	de	slagingskansen.	Op	dit	
moment	lijkt	het	te	vroeg	in	het	proces	dat	in	deze	discussie	gaande	is.	

We	kunnen	ons	voorstellen	dat	de	
uitvoering	van	het	project	Sterke	
Sociale	Basis	van	invloed	is	op	de	
toekomstige	
samenwerkingspartners.	Wanneer	
de	pilot	daadwerkelijk	start	is	aan	
het	college.	We	kunnen	ons	
voorstellen	dat	er	een	bepaalde	
voorbereidingstijd	nodig	is	maar	
hopen	wel	dat	er	dit	jaar	nog	
gestart	kan	worden	met	de	
uitvoering	van	de	pilot.	 		



33	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Ons	valt	door	de	bijgevoegde	informatie	over	wijkleerbedrijven	op	dat	die	
zich	vooral	lijken	te	richten	op	(MBO)	studenten,	die	in	opleiding	zijn	voor	
het	diploma	Zorg	en	Dienstverlening.		
Dat	is	een	andere	doelgroep	dan	degenen	die	u	noemt	in	het	
initiatiefvoorstel.	Wellicht		is	het	goed	om	het	initiatiefvoorstel	hierop	nog	
eens	te	bekijken.		

De	bijgevoegde	informatie	gaat	
over	een	wijkleerbedrijf	dat	zich	
richt	op	mensen	met	een	afstand	
tot	de	arbeidsmarkt	om	jongeren	de	
kans	te	geven	om	een	
startkwalificatie	te	halen	op	MBO	
niveau	1	en	2.	Het	geeft	daarbij	een	
inzicht	hoe	een	wijkleerbedrijf	kan	
werken.	Het	initiatiefvoorstel	gaat	
over	dezelfde	doelgroep	maar	
streeft	primair	naar	
praktijkverklaringen.	Het	is	daarmee	
een	minder	intensief	traject	dan	bij	
de	uitkomst	van	een	MBO	diploma	 		

34	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

U	verwijst	bij	het	deel	over	wijkleerbedrijven	naar	de	kamerbrief	van	de	
minister		van	SZW,	maar	die	gaat	vooral	over	statushouders	en	(kinderen	
van)	migranten.	Dat	is	ook	een	doelgroep	die	u	noemt,	maar	de	relatie	met	
wijkleerbedrijven	is	ons	niet	duidelijk.	

De	brief	van	de	minister	gaat	in	op	
de	verdere	integratie	op	de	
arbeidsmarkt	die	nodig	is.	Door	de	
aantrekkende	economie	is	het	van	
belang	dat	er	gekeken	wordt	naar	
(kwetsbare)	groepen	die	minder	
makkelijk	meekomen	in	de	
maatschappij.	In	de	brief	wordt	
ingegaan	op	(kwetsbare)groepen	in	
o.a.	de	bijstand.	De	diversiteit	van	
de	bijstand	is	breed,	zo	ook	in	
Leiden.	In	de	brief	wordt	ook	
ingegaan	op	het	voorbeeld	van	
Calibris	om	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt	via	een	
wijkleerbedrijf	weer	aan	het	werk	te	
helpen.	We	zien	dit	als		stimulans	
voor	dit	initiatiefvoorstel.	 		



35	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Mogelijk is het goed om bij uitwerking van het initiatiefvoorstel voor deze 
doelgroep te kijken naar en aan te sluiten bij de ervaringen van initiatieven 
als DOOR, Piëzo, het Epicentrum, Leidse Inburgering JAS(jongeren)  en 
Vluchtelingenwerk. Voor zover ons bekend zijn daar de afgelopen jaren 
behoorlijke resultaten geboekt voor deze doelgroep. 

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.	We	zijn	bekend	met	de	
resultaten	die	ook	door	andere	
initiatieven	geboekt	zijn.	
Tegelijkertijd	zien	we	dat	het	
bestaande	bijstandsbestand	
moeilijk	slinkt.	We	zijn	er	daarom	
van	overtuigd	dat	deze	pilot	bij	kan	
dragen	aan	het	doel	om	meer	
mensen	een	weg	uit	de	bijstand	te	
bieden	of	te	voorkomen	dat	men	in	
de	bijstand	raakt.		 		

36	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Voor	wat	betreft	de	doelgroep	jongeren	zonder	startkwalificatie	of/en	met	
arbeidsbeperkingen	is	het	wellicht	goed	nadere	informatie	te	vragen	bij	
Studio	MOIO,	Gemiva-SVG	en	wederom	DOOR.	

We	onderschrijven	dat	de	pilot	
onderdeel	moet	zijn	van	een	geheel	
van	initiatieven	binnen	het	sociaal	
domein.		In	de	besluittekst	staat		er	
meerdere	partijen	betrokken	
moeten	worden	bij	de	uitvoering.	
We	kunnen	ons	voorstellen	dat	de	
door	u	genoemde	partijen	relevant	
kunnen	zijn.		 		

37	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Wat	betreft	de	begeleiding	pleiten	we	voor	fysieke	aanwezigheid	van	de	
begeleiders	in	de	wijk,	inbedding	in	de	sociale	structuur	van	de	wijken	en	de	
specifieke	problematiek	aldaar	zoals	uit	cijfers	en	kwalitatieve	informatie	van	
de	gemeente	zelf	is	gebleken.	En		nauwe	samenwerking	te	zoeken	met	het	
MBO,	met	name	de	beroepsgerichte	leerweg.		

We	onderschrijven	deze	
aanbeveling.	 		

38	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Nauwe	aansluiting	met	het	onderwijs	en	met	ondernemers	blijkt	een	
belangrijke	factor	om	werktoeleidingstrajecten	in	combinatie	met	opleiding	
te	laten	slagen.		Nader	onderzoek	naar	de	voordelen	van	deze	aanpak	boven	
het	bieden	van	een	vakopleiding	in	combinatie	met	stage	lijkt	raadzaam.	Ook	
al	om	onbedoelde	concurrentie	op	de	stagemarkt	te	vermijden.		

We	onderschrijven	deze	
aanbeveling.	 		



39	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Waar	het	gaat	om	aansluiting	bij	kansrijke	sectoren	op	de	arbeidsmarkt	lijkt	
het	goed	als	het	initiatief	aansluit	bij	de	bevindingen	uit	de	beleidsevaluatie	
participatie		en	het	marktbewerkingsplan	dat	is	opgesteld	in	Holland	
Rijnland-verband.		Wat	de	betreft	de	ondernemers	is	het	wellicht	mogelijk	
aan	te	sluiten	bij	het	convenant	dat	met	hen	gesloten	is.	Voor	zover	ons	
bekend	hebben	ook	aanbieders	van	Wmo-zorg	zich	hierbij	aangesloten.		

Het	voorstel	vraagt	gericht	om	
Leidse	werkgevers	en	ondernemers	
te	betrekken.	We	kunnen	ons	goed	
voostellen	dat	het	college	deze	pilot	
ook	laat	aansluiten	in	de	uitvoering	
van	het	marktbewerkingsplan.	De	
uitvoering	van	het	voorstel	is	
natuurlijk	aan	het	college.	 		

40	
Adviesraad 
Sociaal Domein 

Tenslotte	willen	we	u	nog	wijzen	op	de	kwetsbaarheid	van	mensen	die	zelf	
problemen	hebben	te	vragen	een	rol	te	vervullen		in	het	begeleiden	van	
mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	naar	werk.		Ook	hebben	wij	
vraagtekens	bij	hun	mogelijkheden		een	tegenprestatie	te	bieden	voor	de	
doelgroepen	die	u	voor	ogen	heeft.	Hoe	sympathiek	dat	idee	ook	is.	Wij	
hebben	vaker	signalen	ontvangen	dat	dit	een	delicate	kwestie	is.	Een	stevige	
begeleiding	aan	beide	kanten	is	dan	echt	cruciaal.		Organisaties	als	Eva,	de	
Leidse	vereniging	van	Mantelzorgers,	MOIO,	JAS	en	Piëzo	kunnen	informatie	
geven	over		hoe	aanbod	toe	te	voegen	aan	informele	zorg	en	waarop	dan	te	
letten.		

Wij	herkennen	de	zorgen	die	geuit	
worden	over	de	kwetsbaarheid	van	
de	doelgroep.	We	zien	echter	ook	
kansen	voor	hen	om	via	het	
wijkleerbedrijf	weer	aan	het	werk	
en	daarmee	uit	de	bijstand	te	
komen.	Het	idee	om	hen	ook	een	
rol	te	geven	in	de	begeleiding	
vinden	we	sympathiek.	Het	voorstel	
zelf	behelst	dit	niet	maar	als	in	de	
uitvoering	zou	blijken	dat	dit	
mogelijk	is	en	bijdraagt	dan	juichen	
we	dat	van	harte	toe.		 		

 


