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Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie
Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie
Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor
minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen
10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

10A2 Mensen met loonwaarde onder het
wettelijk minimumloon werken zo regulier
mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening
10A2.2 Inzetten beschut werk
10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
10A1.a Netto arbeidsparticipatie (% werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de potientiele
beroepsbevolking)

67%

66%

67%

-

70%

CBS (wsjg-BBV)

10A1.b Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64
jaar

767

773

802

799

790

LISA (wsjg-BBV)

10A1.c Werkloze jongeren, percentage 16- tot en met 22jarigen

1,00%

-*

-*

-*

0,60%

Verwey Jonker
Instituut/
Kinderen in Tel
(wsjg-BBV)

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk
10A2.a Aantal lopende re-integratievoorzieningen per
1.000 inwoners van 15-64 jaar

22

17

20

20

22

CBS (wsjg-BBV)

10A2.b Aantal Leidse SE's**

680

643

601

798

802

DZB

10A2.c Aantal (nieuw) beschut werk***

2

7

11

15

46

DZB

10A2.d Aantal loonkostensubsidie banenafspraak (via
DZB) ****

25,5

85

106

93

120

DZB

10A2.e Aantal loonkostensubsidie banenafspraak, langer
dan twee jaar (via DZB)

-

-

-

-

-

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidies eerste jaar *****

60

51

49

40

60

DZB

* Deze landelijk verplichte BBV-indicator komt te vervallen.
** Standaardeenheid (SE). Een standaardeenheid is een eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur voor
een werknemer die is ingedeeld in de arbeidshancicap categorie matig. Gemiddelde bezetting 798,25. Omdat hier alleen maar sprake is van
(autonome) uitstroom en er geen invloed meer is op instroom, kan op deze effectindicator niet gestuurd worden.
*** DZB heeft voldoende werkplekken om het streefaantal Beschut Werk te realiseren. Iedereen met een indicatie voor Beschut Werk is aan
passend werk geholpen. Het aantal geïndiceerden door het UWV blijft achter bij de verwachtingen.
**** Deze loonkostensubsidie betreft Leidse burgers. Er is minder vaak loonkostensubsidie ingezet dan begroot.
***** Er hoefde minder vaak opstapsubsidie te worden ingezet dan begroot.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.
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Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning
minima
Doelen en prestaties bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel

Prestatie

10B1 Minima doen mee in de samenleving en
raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie
bevorderende voorzieningen
10B1.2 Ondersteunen van mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering
om actief te zijn in de samenleving en niet in een sociaal isolement te raken

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele
inkomenstoeslag
10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering
Minima
10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal medische Indicatie
10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke hefﬁngen
10B2.5 Subsidies minimabeleid

De onderstaande tabel biedt als informatie bij prestatie 10B1.2. inzicht in het aantal mensen dat langer dan 2
jaar gebruik maakt van een bijstandsuitkering, opgesplitst aan de hand van hun positie op de participatieladder.
1. Geïsoleerd

194

2. Sociale contacten buitenshuis

911

3. Deelname georganiseerde activiteiten

457

4. Onbetaald werk

423

5. Betaald werk met ondersteuning

229

6. Betaald Werk

15

Onbekend/ niet ingedeeld

32

Totaal

2.262

Effectindicatoren bij 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde
2018

Bron

-*

-*

Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel
(wsjg-BBV)

10B1.b Het aantal mensen dat zich op trede 1 en 2 van de
participatieladder bevindt en ondersteund wordt ***

93

150

W&I

10B1.c Percentage van deelnemers aan ondersteunende
projecten dat een stap maakt op de participatieladder
(alleen deelnemers die langer dan twee jaar een
bijstandsuitkering hebben)***

65%**** 40%

W&I

7.138

W&I

2015

2016

2017

2018

Doel 10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement
10B1.a Percentage kinderen tot 18 jaar in
uitkeringsgezinnen

10B2.a Aantal verstrekte tegemoetkomingen op grond
van de declaratieregeling**

8,28%

6.214

-*

10.126

-*

7.681

4.000

* Deze landelijk verplichte BBV-indicator komt te vervallen.
** Het betreft hier het aantal verstrekkingen en niet het aantal toekenningen. Als iemand een toekenning heeft ontvangen en verspreid over
het jaardrie keer een bedrag heeft ontvangen telt dat als drie en niet als één.
***Alleen gegevens Project DOOR (93 deelnemers, waarvan 68 langer dan twee jaar in de bijstand). Van PIËZO-deelnemers is de positie op de
participatieladder niet bekend en het zijn niet alleen mensen met een uitkering. Bij vroegsignalering heeft een minderheid een uitkering van de
gemeente. De positie op de participatieladder is daarom zelden bekend. Van slechts twee personen die in het kader van vroegsignalering zijn
begeleid, is bekend dat zij een stap op de participatieladder hebben gezet. De gegevensuitwisseling die nodig is om de combinatie te kunnen
maken moet aan de hoge eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen.
**** Van de 68 deelnemers aan project DOOR die langer dan twee jaar in de bijstand zaten, zijn 44 deelnemers gestegen op de
participatieladder.
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