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1. Inleiding 

In  begin dit jaar hebben gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een quick-scan laten uitvoeren naar de 

uitvoering van de Participatiewet in regio. Het doel was om mensen van buiten mee te laten kijken met 

de uitvoeringspraktijk, zodat ons een spiegel wordt voorgehouden over hoe we in de praktijk invulling 

geven aan enerzijds onze korte termijn doelen en anderzijds de stappen die we zetten om voor de 

lange termijn de inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. We beoogden een objectieve en onderbouwde 

weergave te krijgen van de kracht van onze aanpak en van aspecten die wij kunnen verbeteren.  

 

Conclusies en aanbevelingen  

Hieronder treft u een korte samenvatting van de conclusies en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn 

bijna volledig ondersteunend aan al ingezette lokale en regionale inspanningen om de uitvoering van 

de Participatiewet te verbeteren. We kunnen een groot deel van de gedane aanbevelingen dan ook 

overnemen. Aan aanbevelingen die we niet direct kunnen overnemen geven we invulling door deze 

aanbevelingen nader te onderzoeken.  

 

Samenwerking  

De quick-scan stelt dat de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en 

partners beter kan. Tevens concludeert de quick-scan dat gemeenten en partners onderling meer 

gestructureerd en proactief informatie mogen uitwisselen over belangrijke ontwikkelingen die er 

spelen.  

 

Ten aanzien van het thema ‘samenwerking’ wordt aanbevolen om het belang van de samenwerking 
nog eens goed met elkaar te bevestigen en sterk te investeren in een gezamenlijk en sterk regionaal 

arbeidsmarktbeleid. Wij hebben ons aan deze aanbeveling gecommitteerd door in het regionale 

Uitvoeringsprogramma 2017-2018 prioriteit te geven aan integraal economisch en arbeidsmarktbeleid. 

Hiermee gaan we in onze ambitie verder dan hetgeen in de quick-scan aanbevolen wordt doordat we 

in het beleidsmatig kader nadrukkelijk de verbinding leggen met het beleidsveld economie.  

 

Om te bevorderen dat de lokale sterktes van gemeenten optimaal worden benut, wordt geadviseerd 

om in te zetten op meer regionale uitwisseling met betrekking tot de lokale aanpak. Deze uitwisseling 

vindt momenteel bestuurlijk plaats in de stuurgroep 18+ en ambtelijk in het directieoverleg sociaal 

domein en afstemmings-overleggen tussen beleidsadviseurs en uitvoerende medewerkers. Wij 

bewaken op bestuurlijk en op ambtelijk niveau dat de uitwisseling en afstemming binnen verschillende 

gremia geborgd blijft.  
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Tenslotte wordt in de quick-scan geadviseerd om - mede ten behoeve van de samenwerking met 

partners - stevig in te zetten op verbindende activiteiten en afspraken te maken over de wijze waarop 

partijen elkaar informeren over relevante ontwikkelingen die er spelen. Wij zullen hierover met onze 

partners in de Werkkamer en in de Economic Board in gesprek gaan. Afhankelijk van de behoefte die 

er onder onze partners leeft, geven we in meer of mindere mate invulling aan deze aanbeveling.  

 

Visie  

In de quick-scan wordt aangegeven dat gemeenten de gezamenlijke Participatievisie op onderdelen 

verschillend uitvoeren. De regiogemeenten wordt geadviseerd de uitvoering van de Participatiewet 

meer te harmoniseren. Dit op basis van nieuw gemeenschappelijk arbeidsmarkt en handhavingsbeleid.  

Alhoewel wij geen directe aanleiding zien om het handhavingsbeleid aan te passen (de beleidsmatige 

verschillen tussen gemeenten zijn vorig jaar geïnventariseerd en zijn klein), zullen we tussen 

uitvoeringsdiensten meer regionale afstemming organiseren over het toepassen van het 

handhavingsbeleid. Wanneer uit deze afstemming beleidswijzigingen voortkomen, zal ik u hierover 

informeren.  

 

Sturing  

In de quick-scan wordt aangegeven dat meer helder kan worden gecommuniceerd over 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en tussen gemeenten en partners. Ook wordt aangeven 

dat de communicatie over samenwerkings- en afstemmingsstructuren beter kan. Geadviseerd wordt 

om ten aanzien van samenwerkingsafspraken en structuren meer te investeren in een goede interne en 

externe communicatie. Tevens wordt geadviseerd om regionale gremia die op het participatie of 

economisch domein actief zijn (denk aan de Werkkamer en de Economic Board), meer aan elkaar te 

verbinden, zodat een integrale benadering van vraagstukken bevorderd wordt.  

 

Bovenstaande aanbevelingen nemen we integraal over. Wij gaan met de Werkkamer en de Economic 

Board in gesprek over mogelijkheden die zij zien om beide gremia meer met elkaar te verbinden.  

 

Organisatie  

In het verlengde van hetgeen onder ‘samenwerking’ en ‘organisatie’ is gesteld, wordt in de quick-scan 

aangegeven dat er beter kan worden samengewerkt en uitgewisseld tussen gemeenten en tussen 

gemeenten en partners. Geadviseerd wordt om in te zetten op duidelijke afspraken over de taken, 

rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, samenwerkingspartners en gremia.  

 

Zie hierboven hoe we met deze aanbevelingen omgaan.  

 

Kwaliteit  

De quick-scan vraagt aandacht voor kwaliteitsbevordering en kwaliteitstoezicht bij de uitvoering van 

de Participatiewet. Geadviseerd wordt een kwaliteitsagenda te ontwikkelen op basis waarvan de 

werkgeversdienstverlening en de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners versterkt wordt. Hierbij 

moet er oog zijn voor deskundigheidsbevordering van medewerkers en het creëren van voldoende 

randvoorwaarden voor de uitvoerende professionals zodat zij in staat zijn om hun taken naar behoren 

uit te voeren.  

 

In de bestuursopdracht werkgeverdienstverlening 2017 hebben de colleges van gemeenten, de Regio 

opdracht gegeven om in samenwerking met en onder aansturing van gemeenten de 

werkgeversdienstverlening in 2017 door te ontwikkelen en optimaal af te stemmen op de vraag en 

behoefte van inwoners, werkgevers en de gemeenten (‘couleur locale’). Aan deze doorontwikkeling 
wordt nadrukkelijk een kwaliteitsagenda gekoppeld. Gemeenten treffen continu lokaal maatregelen 

om de kwaliteit van de lokale dienstverlening doorlopend te verbeteren.  
  

 


