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Betreft: Onderzoek Inzicht in resultaten uitvoering Participatiewet   
 
 
Geachte raad, 
 
Conform art 3.2 lid 4 van de Verordening Rekenkamercommissie Bloemendaal 2014 en zoals 
aangekondigd in het Jaarplan 2020 d.d. 17 maart 2020, informeert de rekenkamercommissie u hierbij 
over haar onderzoek naar de resultaten van de Participatiewet. In de bijlage treft u de opzet voor het 
onderzoek, dat in de periode augustus - december 2020 zal worden uitgevoerd.  
 
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De wet bracht, mede als onderdeel van de bredere 
decentralisatie in het sociaal domein, een uitbreiding in taken en verantwoordelijkheden voor de 
gemeente met zich mee. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te 
leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt 
onder de Participatiewet. De Participatiewet regelt ook dat bijstand wordt verleend aan mensen die 
(tijdelijk) niet (volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien. 
 
Ook voor Bloemendaal, waar de doelstelling van de Participatiewet om mensen naar vermogen deel 
te laten nemen in de samenleving onder andere is verwoord in het Beleidsplan Sociaal Domein, heeft 
de komst van de Participatiewet veranderingen in het beleid en de uitvoering van het Werk en 
Inkomen domein met zich meegebracht.  
 
Nu, vijf jaar na invoering, is de vraag op zijn plaats wat in Bloemendaal de resultaten zijn van de 
Participatiewet en de veranderingen die daarmee samenhingen. Daarom heeft de RKC besloten 
onderzoek te doen naar welke (kwantitatieve en kwalitatieve) maatschappelijk beoogde resultaten 
zijn behaald en hoe uw raad daarover geïnformeerd wordt. 
 
Hoogachtend, 
 
Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal, 
 
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA   Mw. Drs. F.T.G. de Graaf 
Voorzitter     Lid Rapporteur 
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Bijlage  
 
Opzet onderzoek Inzicht in resultaten uitvoering Participatiewet 
 
 

1 Aanleiding 
 

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De wet bracht, mede als onderdeel van de bredere 
decentralisatie in het sociaal domein, een uitbreiding in taken en verantwoordelijkheden voor de 
gemeente met zich mee. De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te 
leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt 
onder de Participatiewet. De Participatiewet regelt ook dat bijstand wordt verleend aan mensen die 
(tijdelijk) niet (volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien. 
 
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw), twee wetten die voor 2015 ook door de gemeente uitgevoerd werden. Dit heeft vooral 
gevolgen voor de sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 kunnen namelijk geen nieuwe mensen meer 
geplaatst worden binnen de sociale werkvoorziening.  
 
Ook kreeg de gemeente met de Participatiewet een nieuwe doelgroep in het Werk en Inkomen 
domein; namelijk jonggehandicapten met arbeidsvermogen, die voorheen onder de Wajong zouden 
vallen (uitvoering door UWV).Om deze nieuwe doelgroep van jongeren met een arbeidsbeperking en 
mensen die voorheen binnen de sociale werkvoorziening geplaatst konden worden, aan het werk te 
helpen en te houden biedt de Participatiewet nieuwe instrumenten aan de gemeenten: 
loonkostensubsidie, beschut werk en jobcoaches. 
 
Ook voor Bloemendaal, waar de doelstelling van de Participatiewet om mensen naar vermogen deel 
te laten nemen in de samenleving onder andere is verwoord in het Beleidsplan Sociaal Domein, heeft 
de komst van de Participatiewet veranderingen in het beleid en de uitvoering van het Werk en 
Inkomen domein met zich meegebracht.  
 
Nu, vijf jaar na invoering, is de vraag op zijn plaats wat in Bloemendaal de resultaten zijn van de 
uitvoering van de Participatiewet en de veranderingen die daarmee samenhingen.  
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2 Doel en vraagstelling 
 

“Zoveel mogelijk inwoners met een uitkering weer aan het werk.” stelt het Beleidsplan Sociaal 
Domein als doelstelling op het terrein van participatie. Daarbij wordt ook het perspectief geschetst: 
“Ondersteuning gericht op werk is nooit afgerond. Er zullen altijd inwoners blijven die (tijdelijk) een 
uitkering nodig hebben.” 
 
Maar hoeveel inwoners hebben en uitkering en worden geholpen richting werk door de tijd heen? 
Welke ontwikkelingen zien we richting werk bij de verschillende doelgroepen van het Bloemendaalse 
participatiebeleid (50-plussers, jongeren met arbeidsbeperking en statushouders)? En hoe staat het 
met inwoners werkzaam in de sociale werkvoorziening? 
 
Met dit onderzoek beoogt de RKC inzicht en overzicht te bieden in de resultaten van de uitvoering 
van het Bloemendaalse participatiebeleid1 en waar mogelijk aanbevelingen te doen omtrent de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad hierover. 
 
De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: 
Welke (kwantitatieve en kwalitatieve) maatschappelijk beoogde resultaten van het 
participatiebeleid zijn in de periode 2015 tot en met 2020 behaald en hoe wordt de gemeenteraad 
hierover geïnformeerd? 
 
Daarnaast zal in dit onderzoek de beleidscontext en organisatie van de uitvoering van het 
participatiebeleid worden beschreven. De uitvoering van het Werk en Inkomen domein is belegd bij 
de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken (IASZ) Een gemeenschappelijke regeling van Heemstede 
en Bloemendaal.  
 
Daarom heeft de RKC Bloemendaal de mogelijkheid verkend dit onderzoek in samenwerking met de 
Rekenkamercommissie Heemstede uit te voeren. Helaas bleek dit niet haalbaar, gezien bestaande 
planning aldaar en prioritering voor dit jaar. Dit impliceert dat dit onderzoek zich, voor zover 
onderscheid is te maken, zal richten op het Bloemendaalse deel van het werk en de resultaten van 
IASZ. 
 

3 Aanpak en planning 
 
Dit onderzoek omvat hoofdzakelijk deskresearch van documenten en data, die opgevraagd zullen 
worden bij IASZ, waar beleid en uitvoering van de participatiewet is belegd, indien deze niet 
openbaar beschikbaar zijn. Daarnaast zullen indien nodig interviews gehouden worden met 
betrokken (beleids-)medewerkers.  
 
Het onderzoek wordt in de periode augustus – december 2020 uitgevoerd door de leden J.J. Bakker 
en F.T.G. de Graaf, waarin de laatste de rol van lid rapporteur vervult. De RKC beoogt het 
onderzoeksrapport in december 2020 te publiceren. Daaraan voorafgaand vindt ambtelijke 
verificatie plaatst en wordt het College in de gelegenheid gesteld bestuurlijk te reageren op de 
conclusies en aanbevelingen. 
 

                                                             
1 In dit onderzoek wordt het begrip ‘participatiebeleid’ gehanteerd voor de gemeentelijke uitwerking van 
(onderdelen van) de Participatiewet. Binnen de context van het sociaal domein, wordt dit begrip ook breder 
gehanteerd.   


