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Introductie

• Werken naar vermogen, 

•Verkenning vernieuwing sociaal domein (2013)

•De sociale werkvoorziening in Amsterdam: 

•De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte 

aanpak (december 2011) 

•Wees scherp op werk. Onderzoek naar het re-integratiebeleid in 
Zaanstad (augustus 2010)

•De Wmo in Zaanstad. Het persoonsgebonden budget voor 
huishoudelijke hulp (2009) en opvolgingsonderzoek (2013) 

•Re-integratie. Begeleiding van bijstand naar werk (2007) en 
opvolgingsonderzoek (2008)

•Sociale werkvoorziening in Zaanstad (2008) en 
opvolgingsonderzoek (2009)

NVRR Handreiking rekenkameronderzoek lokaal re-
integratiebeleid (2012)
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Wat houdt de vernieuwing van 
het sociaal domein in?

instellingenoverheid

burgers

kaders stellen
faciliteren
toezicht houden

ondersteunen, alleen indien 
nodig zelf uitvoeren

ontwikkelen activiteiten

Herpositionering 
van spelers
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Wat verandert er met de 
Participatiewet?  

•Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit 
zullen kunnen werken.
•Gemeente ondersteunt > degenen die mogelijkheden 
hebben om te werken. 
•WSW wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet 
zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente 
hulp vragen.
•Een participatiebudget,op termijn €1,43 miljard 
bezuinigd. 

Wajong Wsw Wwb 

Participatiewet
Wajong Wsw



Risico’s

- Werken met behoud van uitkering verdringt regulier 
betaald werk en leidt tot misstanden.

- Onzorgvuldigheid ligt op de loer. Strafkortingen 
worden niet zorgvuldig opgelegd. 

- Het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik 
krijgt onvoldoende aandacht.

- Middelen worden ingezet op groep die het 
gemakkelijkste aan het werk komt.

- De gemeente functioneert niet goed in het 
werkbedrijf en de samenwerking leidt niet tot 
efficiencywinst. 

- Gemeente heeft geen inzicht in haar klanten.
- Het SW-bedrijf is niet toekomstbestendig.
- De gemeenteraad wordt niet goed geïnformeerd 

over de invoering van de Participatiewet.



Methoden van onderzoek
NVRR Handreiking 
rekenkameronderzoek lokaal re-integratiebeleid (2012)

Afbakening: insteek en groot of klein onderzoek? 
Verschillende thema’s:
- beleid (totstandkoming, onderbouwing, rechtmatigheid)
- Uitvoering: diagnose, klantmanagement, klantregistratie, 

inzet van instrumenten, inkoop van instrumenten, 
samenwerking, werkgeversdienstverlening

- Resultaten en kosten: resultaten (effect van trajecten, 
duurzaamheid) en kosten (ontwikkeling, overschot, 
gemiddelde kosten) 

- Informatievoorziening, verantwoording en evaluatie. 



Zelf aan de slag!

Discussievraag:

Hoe kunnen lokale rekenkamers 

in de toekomst onderzoek (laten) 

doen naar re-integratie?


