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Afdoening motie rv 103.2014/18, subsidies leerwerkprojecten  

 
In de gemeenteraadsvergadering van 27 november 2014 is bij de bespreking van de re-

integratieverordening Participatiewet Den Haag 2015 een motie aangenomen rond subsidies 

leerwerkprojecten (rv 103/18 van 27 november 2014). Hierbij informeren wij u over de afdoening van deze 

motie.  

 

Motie: subsidies leerwerkprojecten 

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 27 november 2014 ter bespreking van het 

voorstel van het college inzake de Verordeningen inzake de Participatiewet, 

 

overwegende,  

- dat over de effecten van leerwerkprojecten weinig informatie beschikbaar is; 

- dat niet duidelijk is bij welke gemeentelijke dienst de aanvraag voor een leerwerkproject en de 

bijbehorende subsidieaanvraag ingediend moet worden;  

- dat ook de toekenningscriteria, op basis waarvan subsidies worden toegekend aan 

leerwerkprojecten, onduidelijk zijn;  

 

verzoekt het college 

- in het subsidieregister 2014 te rapporteren over de resultaten van alle in 2014 ingezette 

gesubsidieerde leerwerkprojecten, waarbij in ieder geval per project/arrangement gespecificeerd 

wordt hoeveel deelnemers:  

- per gesubsidieerd project hebben deelgenomen,  

- voortijdig zijn uitgestroomd,  

- hun traject succesvol hebben afgerond, 

- in de gevolgde richting een doorstroomplek hebben gekregen;  

- verzoekt het college de toekenningscriteria voor de leerwerkprojectsubsidies helder te 

formuleren en te communiceren naar raad en initiatiefnemers; 
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- verzoekt het college één digitaal loket voor alle initiatiefnemers van een leerwerkproject in te 

stellen waar zij hun aanvraag kunnen doen.  

 

Resultaten 

Het college erkent het belang van het rapporteren over de resultaten van de ingezette subsidies voor 

leerwerkprojecten. Het gemeentelijke subsidieregister dat jaarlijks wordt vervaardigd bevat een overzicht 

van alle door de gemeente verstrekte subsidies. Dit register bevat een opsomming van de producten, 

aanvragers, doelstellingen, namen van de regelingen en de verleende bedragen.  

 

De raad heeft met de motie verzocht om de resultaten van de gesubsidieerde leerwerkprojecten over 2014 

in het subsidieregister op te nemen. Naar het oordeel van het college leent dit subsidieregister zich echter 

niet voor het opnemen van de gevraagde resultaten. Wel ziet het college mogelijkheden om de resultaten 

van de hieronder genoemde leerwerkprojecten in het vervolg op te nemen in de jaarlijkse monitor en 

verantwoordingsrapportage van de Haagse Educatieve Agenda (HEA).  

 

Bijgaand de tot op heden bekende resultaten van de leerwerkprojecten over 2014 (niet alle trajecten hebben 

hun rapportage al ingediend; de einddatum is 1 april 2015). Een aantal jongeren dat het project succesvol 

heeft afgerond (kolom 3) stroomt door naar een vervolgopleiding (kolom 4). De jongeren die nog niet zijn 

uitgestroomd zijn nog in traject.  

 

Overzicht resultaten leerwerkprojecten 2014 

Leerwerkproject 1 Aantal 

deelnemers 

2 Voortijdig 

uitgestroomd 

3 Succesvol 

afgerond: baan of 

diploma mbo niv1 

4 Naar 

vervolgopleiding 

niv 2, of ander 

Subs. OCW (/BSD)     

Sleutelen met Jongeren 23 *) 8 *) 

D’Roem 17 5 11 - 

Mythikas 5 - 3 - 

Leren Doen 21 4 14 14 

Werkmaat*) 75 15 60 20 

Steward Entree opleiding 30 7 19 11 

H’eerlijkheid*) 30 4 26 10 

Subs. OCW/SZW/BSD     

Trix 18 2 3 2 

Ambacht**) 21 3 11 7 
     *) Aantallen op basis van de prognose/nog niet bekend  

    **) Ambacht is pas in de tweede helft van 2014 gestart 

        

Kolom 1: aantal deelnemers dat in 2014 in leerwerkproject zat (inclusief overloop uit 2013) 

Kolom 2: aantal deelnemers dat voortijdig is uitgestroomd, door detentie, jeugdhulpverlening, verhuizing etc. 

Kolom 3: aantal deelnemers dat het project succesvol heeft afgerond door het behalen van diploma op mbo 1 en/of  

   is uitgestroomd naar werk of vervolgopleiding (mbo 2 niveau = startkwalificatie), zie ook kolom 4 

Kolom 4: aantal deelnemers dat is doorgestroomd naar een vervolgopleiding mbo 2 niveau, werkgelegenheids- 

   arrangement, participatie of ander traject  

 
Criteria 

De leerwerkprojecten die de gemeente subsidieert streven verschillende doelen na en kennen afhankelijk 

van die doelen diverse criteria.  



 

BSW/2014.315 3 

 

 

- De criteria die het Werkgeversservicepunt van de dienst SZW hanteert bij de beoordeling of de 

gemeente vanuit de re-integratiemiddelen een overeenkomst aangaat zijn met name gericht op het 

voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom uit de bijstand en rendement.  

- Bij Onderwijsbeleid wordt vooral gekeken naar de meerwaarde van het traject boven het regulier 

onderwijs en of het traject bijdraagt aan het behalen van een diploma/startkwalificatie. 

- De Bestuursdienst kijkt of het traject helpt om ontspoorde jongeren weer een toekomstperspectief 

te bieden en daarmee een bijdrage levert aan het voorkomen van overlast en criminaliteit. 

Per saldo resulteert het pakket aan projecten in een sluitend geheel waarmee maatwerk kan worden 

geboden. 

 

Alle leerwerkprojecten zijn alleen toegankelijk voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn  (18 tot 27 

jaar). In uitzonderingsgevallen kunnen jongeren van 16 of 17 jaar worden toegelaten, mits zij staan 

ingeschreven op een school die het project als praktijkleerplaats gebruikt en waarbij dus ook ondersteuning 

vanuit de school wordt geboden. Voor alle jongeren geldt dat ze nog wel leerbaar, maar niet meer 

schoolbaar zijn (dus niet in een klas te handhaven). De casemanagers VSV van de gemeente Den Haag 

controleren dat en bemiddelen altijd bij de plaatsing. Het project duurt 3 tot 6 maanden en mag eenmaal 

worden verlengd tot in totaal maximaal 12 maanden. Het primaire doel is plaatsing op een 

(vervolg)opleiding, of bij een werkgever met als ultieme doel duurzame arbeid. De praktijk wijst echter uit 

dat dit niet in alle jongeren te realiseren is. In die gevallen wordt bezien of een meer beschermde werkplek 

kan worden geboden of dat participatie een optie is.  

 

De genoemde criteria sluiten elkaar op voorhand niet uit en er wordt nauw tussen de diensten 

samengewerkt om de projecten te financieren en te verbeteren.  

 

Eén digitaal loket 

De gemeente Den Haag wil het aanvragen en afhandelen van subsidies eenvoudiger en transparanter 

maken. Voor bewoners, instellingen en organisaties betekent dit een snellere, eenduidiger afhandeling met 

minder subsidievarianten, één postbus, sneller beslistermijnen en één centraal register voor alle subsidies. 

Om dit te bereiken is er een Centraal Subsidiebureau (CSb) in oprichting.  

 

Het college stelt voor, mede gezien het beperkt aantal leerwerkprojecten, om de ontwikkelingen van het 

CSb af te wachten, omdat daarmee aan het verzoek om één digitaal loket kan worden voldaan. Overigens 

lopen de meeste subsidies ook nu al via het Onderwijsloket, de (huidige) voorloper van het Centraal 

Subsidiebureau. 

 

Het college stelt de raad voor deze motie hiermee als afgedaan te beschouwen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram  J.J. van Aartsen 


