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Uitvoering Participatiewet op orde, maar weinig mensen aan het werk 
 
Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Bloemendaal blijkt dat de gemeente gelijk of beter 
presteert dan gemeenten met een vergelijkbare omvang en bevolkingssamenstelling. De 
Rekenkamercommissie denkt dat het echter nog beter kan en adviseert de gemeente meer te 
letten op de resultaten van het beleid: wat betekenen alle inspanningen nu daadwerkelijk voor het 
aan het werk helpen van de mensen? Nu let de gemeente vooral op de kosten en de prestaties die 
zij zelf levert.  
 
Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder 
de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een 
arbeidsbeperking. De uitvoering van de wet ligt sinds 2015 bij de gemeenten.  
 
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente de uitvoering van de wet heeft 
georganiseerd, hoe de uitvoering loopt en hoe de gemeenteraad erbij betrokken wordt. De conclusie 
is dat de gemeente de uitvoering - samen met Heemstede - goed heeft georganiseerd, dat alle 
mensen op wie de Participatiewet betrekking heeft goed in beeld zijn en dat een fors pakket aan 
maatregelen is ontwikkeld om hen naar regulier werk te begeleiden.  
 
Over de resultaten is de Rekenkamercommissie minder goed te spreken. Slechts 10 tot 15% van de 
mensen vindt jaarlijks betaald werk terwijl het doel is: alle mensen naar betaald werk te begeleiden. 
Dit resultaat is overigens vergelijkbaar met het landelijke beeld. In Den Haag wordt door sommigen 
de Participatiewet daarom als mislukt beschouwd. 
 
De vraag is of “alle mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk bij een gewone 
werkgever” wel een realistisch doel is. Bloemendaal heeft het voordeel dat zij nog deelneemt in de 
sociale werkvoorziening Paswerk, die goed loopt. Daar werken mensen met passende begeleiding, 
maar sinds de Participatiewet van kracht is (2015) mogen daar geen nieuwe mensen geplaatst 
worden.  
 
De rekenkamercommissie adviseert de gemeente om initiatief te nemen om de mogelijkheden voor 
plaatsing van mensen in een beschermde werkomgeving te vergroten, ook al lijkt de Participatiewet 
dit nu niet te ondersteunen.  
 
Ook merkt de Rekenkamercommissie op dat de gemeenteraad goed en volledig wordt geïnformeerd. 
Misschien kan het met het oog op de administratieve lasten zelfs een tandje minder.  
 
Tenslotte geeft de rekenkamercommissie de raad als aanbeveling mee om niet alleen op de kosten 
en de prestaties binnen de gemeente te letten, maar meer ook op de uiteindelijke opbrengsten van 
het beleid voor het welbevinden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
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