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1.Inleiding. 
 
In opdracht van de concerncontroller Jan Minnaard van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer (HS) heeft controlemedewerker Jos van der Werf van de afdeling Concerncontrol 
onderzoek verricht naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid binnen de gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer (HS), Slochteren (S) en Menterwolde (M). De politieke 
opdrachtgevers waren de colleges van B&W van deze 3 gemeenten. Hiervoor is een 
collegebesluit genomen op 22 augustus 2017. 
Het onderzoek is in het kader van Vorming en Opleiding door Jos van der Werf van de 
gemeente Hoogezand-Sappemeer uitgevoerd en begeleid door Drs. Piet C.A. Severijnen van 
de Bestuursacademie Nederland. 
 
 
Opmerking vooraf 
Met de Wet dualisering gemeentebestuur van 2002 is de Gemeentewet gewijzigd. Op basis 
van deze wet hebben de colleges van B&W de taak onderzoeken te verrichten naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Als gevolg 
van deze wijziging is de verordening artikel 213a. van kracht. Het onderhavige onderzoek 
wordt uitgevoerd op basis van deze verordening. Iedere van de drie gemeenten heeft een 
eigen verordening die door de respectievelijke gemeenteraden zijn vastgesteld op 18/11 
2003 (voor Hoogezand-Sappemeer), op 28/11 2006 (voor Slochteren) en op 10/11 2007 
(voor Menterwolde). 
 
Als toelichting en vanuit deze verordening de volgende begrippen: 
 

a. Doelmatigheid: 
(Efficiency) 

de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd 
met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de 
beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt 
bereikt; 

b. Doeltreffendheid: 
(Effectiviteit) 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van 
het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.  
 

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek. 
 
Per 1 januari 2018 worden de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde samengevoegd tot de gemeente Midden-Groningen. Deze samenvoeging was 
een mooie gelegenheid om een onderzoek uit te voeren naar het re-integratiebeleid in de 3 
gemeenten. Het doel hiervan is om aanbevelingen te doen die gericht zijn op het optimaal 
functioneren van het re-integratiebeleid en de uitvoering daarvan in de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. 
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Voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren worden de re-integratie trajecten 
uitgevoerd door het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI). Dit is gevestigd in 
Hoogezand-Sappemeer. In de gemeente Menterwolde was de unit Werk en inkomen van de 
afdeling Beleid en Samenleving hiervoor tot september 2017 verantwoordelijk. Door de 
herindeling is deze afdeling inmiddels opgenomen in de BWRI. 
  

1.2 Opdrachtformulering  
 

Onderzoek of de implementatie van het beleid ten aanzien van de re-integratie binnen 
de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde effectief is. 
Verstrek hierbij zo nodig aanbevelingen ter verbetering van de implementatie van het 
beleid dat in 2018 ten behoeve van 2019 en volgende jaren ontwikkeld zal worden 
voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  

 
 

1.3 Achtergrondinformatie 
 

Re-integreren. 

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Het team Re-integratie binnen 

BWRI  heeft hierbij de opdracht om mensen zonder werk weer aan werk te helpen of kansen 

daarop vergroten door middel van een re-integratie-traject. Het gaat daarbij om uitvoering 

te geven aan de  Participatiewet. De doelen van deze wet zijn 1. Inkomen en voorzieningen 

2. Re-integratie  en 3. Plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. 

Het team Re-integratie van het BWRI houdt zich met name bezig met de functies 2 en 3. De 

focus bij het voorliggende onderzoek ligt bij 2. Re-integratie.  

Hierbij wordt als relativering opgemerkt dat re-integratie mensen dichter bij werk brengt en 

dat re-integratie zelf het aantal arbeidsplaatsen niet verhoogd. Afhankelijk van economische 

factoren en arbeidsmarktomstandigheden kunnen de re-integratiekansen voor de  

verschillende doelgroepen daardoor  toe- of afnemen.  

 
Samenwerking  Menterwolde en BWRI. 
 
Tijdens de onderzoeksperiode (juni 2017 - december 2017) is, in het kader van de 
herindeling, gewerkt aan samenvoeging van de unit Werk en Inkomen van Menterwolde met  
de BWRI-locaties van Hoogezand-Sappemeer. Deze samenvoeging was feitelijk een 
anticipatie op de nieuwe gemeente Midden-Groningen die per 1/1/2018 ontstaat. 
Bij dat samenwerkingsproces is steeds zorgvuldig gekeken naar de wijze waarop de 
gemeente Menterwolde en de reeds samenwerkende gemeenten Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren werken op het terrein van de re-integratie, en hoe dat in Midden-Groningen 
verband het beste kan worden vorm gegeven. De samenwerking is inmiddels  (d.d. 
september 2017) gerealiseerd. 
 



6 

 

Op weg naar een betere inbedding van het re-integratiebeleid. Een onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van 

het re-integratiebeleid in Midden-Groningen. 

 

 

Re-integratie-cliënten. 
 
In de 3 gemeenten zijn ongeveer 2000 adressen waar mensen wonen en / of verblijven die 
een bijstandsuitkering ontvangen. Om tot het aantal re-integranten te komen dient dit 
aantal met het landelijk percentage van 15% te worden verhoogd (omdat op sommige 
adressen vader, moeder en kinderen moeten re-integreren) zodat er indicatief  sprake is van 
2000+300=2300 re-integratie-cliënten. 
 
Re-integratie-activiteiten. 
 
De huidige re-integratie-activiteiten bestaan uit het begeleiden van mensen naar werk waar 
dat tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor is een zgn. participatieladder in gebruik met 6 
treden. Deze treden gaan oplopend van (1) Geïsoleerd (leven), naar (2) sociale contacten 
buitenshuis, naar (3) deelname aan activiteiten, naar (4) onbetaald werk, naar (5) betaald 
werk met ondersteuning, naar (6) betaald werk.  
Om te stijgen op deze participatieladder worden verschillende activiteiten voor de cliënten 
verricht. Dit zijn bijvoorbeeld: Sollicitatietrainingen, persoonlijkheidstesten, 
werkbegeleiding, leesbaarheidstesten en vrijwilligerswerk.  
 
Beleid en onderzoeksperiode. 
 
In de periode 2014 tot heden waren er verschillende beleidskaders voor re-integratie. Zo is 
in Hoogezand-Sappemeer het Beleidsplan Wet Participatiebudget voor 2012-2014 opgesteld 
en is voor de Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde het gezamenlijk beleid 
vastgesteld in: “BOUWEN OP MEKAAR” jaarplan sociaal domein 2015 Decentralisaties 
jeugdzorg, WMO en participatie. Voor de gemeente Slochteren gold nog het beleidsplan  
“Heft in eigen hand” voor de periode 2011-2014.  
 
In de onderzoeksperiode is er al veel werk verzet om het bovengenoemde beleid te 
harmoniseren in de drie gemeenten en te komen tot 1 aanpak. Dit is een enorme operatie 
geweest waar men nog deels inzit. 
 

1.4 Vooronderzoek 
 
Binnen de 3 gemeenten is een kort vooronderzoek ten aanzien van het onderwerp re-
integratie verricht.  Hieruit bleek dat de uitvoering van de re-integratie  in Hoogezand-
Sappemeer en Slochteren door het BWRI niet te vergelijken valt met de wijze waarop bij 
Menterwolde de re-integratie wordt uitgevoerd door de unit Werk en Inkomen.  
Tijdens de toelichting over het onderzoek door de onderzoeker aan de 3 wethouders sociale 
zaken van de drie gemeenten is dit besproken en werden deze verschillen in de uitvoering 
benadrukt. Door de onderzoeker is  hier tijdens het onderzoek bij de interviewvragen 
rekening mee gehouden.  
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2.Onderzoeksopzet. 
 

2.1 De doelstelling van het onderzoek 
 
Doel van dit onderzoek is tweeledig: 
 

 Onderzoek of de huidige activiteiten bijdragen aan het realiseren van de 
beleidsdoelen en in hoeverre deze effectief zijn. 

 Formuleer op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen ten behoeve van het 
verhogen van de effectiviteit van het re-integratie beleid voor de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. 

 

2.2 Het probleem.  
 
In contacten met een deel van de beleidsambtenaren (die zich bezighouden met re-
integratie) kwam naar voren dat er weinig of geen zicht is op de effectiviteit van het re-
integratiebeleid en de mogelijke invloed van de regionale arbeidsmarktomstandigheden1 
hierop. Een en ander is tijdens het vooronderzoek ook aan de orde gesteld in gesprekken 
met enkele verantwoordelijke wethouders en gemeentesecretarissen.   
 

2.3 Onderzoeksvragen. 
 
Het probleem  is uitgewerkt in 1 hoofdvraag en 5 sub-vragen. 
 
Hoofdvraag: 

In hoeverre is het beleid ten aanzien van de re-integratie van de gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Slochteren en Menterwolde effectief? 

 
Sub-vragen: 

1. Wat is het vastgestelde beleid met betrekking tot de re-integratie binnen HS, S en M? 
2. Worden de in het re-integratiebeleid gedefinieerde doelen gerealiseerd? 
3. Wanneer is sprake van geslaagde re-integratie binnen HS, S en M? 
4. Welke instrumenten worden er binnen het re-integratiebeleid onderscheiden en 

gebruikt binnen HS, S en M? 
5. Welke van de ingezette instrumenten hebben het meeste effect op de re-integratie 

binnen HS, S en M? 
 

2.4 Afbakening 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij het team Re-integratie van de BWRI (voor HS en S) en bij 
de afdeling beleid en samenleving/unit Werk en Inkomen (voor M).  

                                                      
1
 Met de komst van statushouders, het sluiten van fabrieken in Delfzijl en de vestiging van nieuwe bedrijven in 

de regio zal het aantal te re-integreren mensen sterk kunnen gaan fluctueren. 
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Het onderzoek had betrekking op de periode 2014-2017 en richtte zich specifiek  op de 
effecten van het re-integratie beleid dat in die periode gold (zoals verwoord in de 
bovengenoemde beleidsnota’s)  
 

3.Onderzoeksaanpak  
 

3.1. Onderzoeksmethodiek 
 
Het onderzoek was deels beschrijvend, deels toetsend en deels inventariserend. 
Voor de toetsing is een normenkader gebruikt zoals dat hieronder is aangegeven.  
 

3.2. Normenkader 
 
Het normenkader dat is gehanteerd heeft met name betrekking op de subvragen 2 en 3 
omdat deze toetsend zijn.  Hierbij is subvraag 1 beschrijvend, en de vragen 4 en 5 
inventariserend. 
 
 
 
Subvraag Norm (toetsingskader) 

1.  Wat is het vastgestelde beleid met 
betrekking tot de re-integratie binnen HS, S en 
M? 

a. Is er  reden voor beleid. En welke? 

b. Is er  beleid? 

c. Is het beleid vastgesteld? 

d. Zijn er  verschillen in beleid tussen de drie               
gemeenten? 

2. Worden de in het re-integratiebeleid 
gedefinieerde doelen gerealiseerd? 

a. Er zijn beleidsdoelen. 
 
b. Deze beleidsdoelen zijn bekend bij politici en                 
ambtenaren. 
 
c. Deze beleidsdoelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) 
geformuleerd. 

3. Wanneer is sprake van geslaagde re-
integratie binnen HS, S en M? 

a. Er zijn afspraken rond een geslaagde re-integratie. 

b. De afspraken rond een geslaagde re-integratie zijn 
vastgelegd en zijn bekend bij betrokkenen. 

c. De in- en uitstroomnormen worden gehaald  (ofwel 
de percentages worden gehaald). 

4. Welke instrumenten worden er binnen het 
re-integratiebeleid onderscheiden en gebruikt 
binnen HS, S en M? 

a. Zijn er instrumenten binnen het re-integratiebeleid? 
 
b. De landelijke instrumenten worden gebruikt. 
 
c. Zijn de  instrumenten bekend bij 



9 

 

Op weg naar een betere inbedding van het re-integratiebeleid. Een onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van 

het re-integratiebeleid in Midden-Groningen. 

 

 

casemanagers/coördinatoren van de 
casemanagers/leden werkgeversteam? 
 

5. Welke van de ingezette instrumenten 
hebben het meeste effect op de re-integratie 
binnen HS, S en M? 

a. Zorgen de instrumenten voor realisatie van de doelen 
en in hoeverre? 

b. Hebben de instrumenten (het gewenste) effect? 

c. Worden de instrumenten geëvalueerd en wat is 
daarvan het resultaat? 

 

3.3 Verzameling van informatie. 
 
Na goedkeuring van het plan van aanpak door de politieke en ambtelijke opdrachtgever d.d. 
22 augustus 2017 zijn de data verzameld die als basis dienden voor de beantwoording van 
de onderzoeksvragen. Voor de dataverzameling zijn 12 face-to-face interviews en 2 
groepsinterviews gevoerd. Ook zijn relevante documenten en dossiers bestudeerd. In bijlage 
1 is een overzicht van de geïnterviewde functionarissen opgenomen en in bijlage 2 een 
overzicht van de bestudeerde documenten. 
 
Het aantal mensen dat face to face en via groepsinterviews werd geïnterviewd is beperkt 
gehouden.  Dit is met name ingegeven door de beperkte beschikbaarheid van de collega’s als 
gevolg van vele herindelingswerkzaamheden en het feit dat de keuze is gemaakt om een in 
de tijd kleinschalig en compact  onderzoek uit te voeren.   
 
Voor borging van kwaliteit en volledigheid van het onderzoek heeft de onderzoeker het 
overleg van het participatie-beleidsteam voor de 3 gemeenten in het voorstadium van het 
onderzoek op 15 en 22 juni 2017  bijgewoond.   

4.Communicatie  
 
Voor een goed verloop van het onderzoek was het van belang dat regelmatig met 
betrokkenen werd gecommuniceerd (zie ook bijlage 4) 
Hiertoe waren de volgende communicatiemomenten en communicatie-acties ingebouwd. 

a) Regelmatig overleg met opdrachtgever.  
b) Berichtgeving door de onderzoeker aan de ambtelijke organisatie over (de 

voortgang van) het onderzoek via berichten op het intranet. 
c) Informeel via de reguliere contacten binnen de 3 gemeenten die de 

onderzoeker heeft. 
d) Voorleggen (concept) eindrapport aan ambtelijke en politieke opdrachtgever.  
e) Overleg met docent. 

Het plan van aanpak en de voortgang van het onderzoek zijn besproken met respectievelijk  
Piet Severijnen van de Bestuursacademie en Jan Minnaard van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Deze laatste handelde tevens namens de colleges (als bestuurlijke 
opdrachtgever). Bij de uitvoering van het onderzoek hebben de te interviewen 
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functionarissen van tevoren informatie opgestuurd gekregen, zodat ze wisten in welke 
context ze werden geïnterviewd. Ook hebben de gesprekspartners het schriftelijk verslag 
van het interview ter goedkeuring voorgelegd gekregen. Benadrukt is dat al hetgeen in de 
interviews besproken werd geanonimiseerd gebruikt is. 

5.Bevindingen,  conclusies en aanbevelingen per onderzoeksvraag. 
 

Onderstaand worden voor de deelvragen de bevindingen alsmede conclusies en (waar 
relevant) aanbevelingen weergegeven. Dit geschiedt voor elke deelvraag (waar mogelijk) aan 
de hand van de in het normenkader geformuleerde aandachtspunten.  

5.1  

Deelvraag 1: Wat is het vastgestelde beleid met betrekking tot de re-integratie binnen HS, 
S en M?  
 

5.1.a. Is er reden voor beleid? 
 

Bevindingen:   

 Alle geïnterviewden geven aan dat er een reden voor beleid is met betrekking tot re-
integratie. 

 Als voornaamste reden voor beleid wordt de Participatiewet genoemd. Binnen deze 
wet, als opvolger van de Wet Werk en Bijstand (WWB), hebben gemeenten de 
opdracht om zelf beleid te ontwikkelen (decentralisatie van taken).  Als doelgroepen 
van deze wet worden genoemd die personen die voorheen in de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jong gehandicapten  (Wajong) zaten. Dit kan gaan om iemand 
van 18 jaar met syndroom van down, maar ook om iemand van 64 die blind is. Ook 
de mensen die tot 1/1/2015  onder de  Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vielen, 
blijven daar ook onder vallen.  Cliënten die nu instromen en aangewezen zijn op een 
beschutte werkplek vallen onder de Participatiewet. Dit kan gaan om mensen met 
een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Daarnaast wordt ook als 
reden voor beleid aangegeven dat er budget is, hoewel meteen opgemerkt wordt dat 
dit budget ontoereikend is volgens de geïnterviewden. Opgemerkt moet worden dat 
voor enkele gesprekspartners het beleid niet duidelijk is (of dat het niet duidelijk is 
dat er beleid is). Deze personen hebben wel de behoefte een actieve bijdrage aan het 
tot stand komen en uitvoeren van het beleid te leveren.   

 Andere redenen voor het hebben van beleid die worden genoemd, hebben meer 
betrekking op het moeten nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door 
de gemeente zoals het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt en het scheppen 
van mogelijkheden om mee te draaien in de maatschappij. “We moeten niet willen 
dat mensen buiten de arbeidsmarkt blijven”. Hierbij wordt ook gewezen op een 
veranderende samenwerking binnen het sociaal domein en de taakstelling vanuit de 
landelijke politiek (Participatiewet: werkgevers en overheid moeten tot 2026 in totaal 
nationaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking). 



11 

 

Op weg naar een betere inbedding van het re-integratiebeleid. Een onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van 

het re-integratiebeleid in Midden-Groningen. 

 

 

 In het  kader van deze vraag wordt nog wel gewezen op de relatie met de landelijke 
politiek en daaraan gekoppeld de vraag op welke manier  de gemeenten in staat 
zullen zijn daadwerkelijk werk te maken van re-integratie. Vaak liggen deze politieke 
keuzes buiten de invloedssfeer van de gemeenten. Ook de relatie tussen het UWV en 
de BWRI komt ter sprake: deze wordt als concurrerend gezien en er wordt 
aangegeven dat er geen samenwerking is.  

 Men geeft aan dat de reden van het beleid een politiek gegeven is en dat in dit kader 
thuiszitten van de doelgroep geen optie is.  
 
 

Conclusies 

1. Volgens de geïnterviewden zijn er voldoende redenen voor beleid. Belangrijkste 
formele redenen zijn: er is budget en er is een Participatiewet die moet worden 
uitgevoerd. 

Aanbevelingen 

1. Geen. 

 

5.1.b. Is er beleid? 
 

Bevindingen:  
1. Bijna alle geïnterviewden geven aan dat er beleid is.  
2. Alle geïnterviewden geven aan dat zij in zekere zin bekend zijn met het beleid. Deze 

bekendheid varieert echter sterk per geïnterviewde collega. De helft van de 
gesprekspartners geeft aan dat zij de gemeentelijke beleidsnota “BOUWEN OP 
MEKAAR” kennen. Sommigen geven aan het beleid niet te kennen en in een enkel 
geval wordt het verkeerde beleid genoemd. 
Tijdens de interviews is verder gebleken dat bij het doorvragen naar de inhoud van 
het beleid men in de meeste gevallen verwijst  naar  de stukken (beleidsnota en 
verordeningen) die zijn opgesteld en niet de inhoud weergeeft.   

3. Op de vraag wat er in het beleid zou moeten staan aan doelen en acties geeft bijna 
iedereen zijn zeer uitgesproken mening. Deze meningen variëren van inzetten van re-
integranten in plaats van uitzendkrachten, meer investeren in de cliënt die een korte 
afstand heeft tot de arbeidsmarkt, vergroten van levensvreugde, mensen het gevoel 
te geven er weer bij te horen, specifieker en meer kijken naar de cliënt die moeilijk te 
bemiddelen is, tot beschrijf goed wat met de gehanteerde termen wordt bedoeld (is 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk sociale activering of is dat het leveren van een 
tegenprestatie).  Ook worden genoemd: respecteer de uitgangspunten uit de wet, 
taak en rol in sociale teams zou veel  duidelijker moeten worden geformuleerd, veel 
meer investeren in preventie en handhaving,  kleur re-integratie lokaal in en stem 
uitvoerings-beleid maximaal af met B&W.  Anderen geven aan dat het beleid veel te 
omvangrijk is en het een zoektocht is naar mogelijkheden en onmogelijkheden wat 
we de cliënt kunnen aanbieden. 



12 

 

Op weg naar een betere inbedding van het re-integratiebeleid. Een onderzoek naar de effectiviteit van de implementatie van 

het re-integratiebeleid in Midden-Groningen. 

 

 

Daarnaast wordt over de organisatie opgemerkt dat: (1) de afgelopen jaren veel tijd 
is gestoken in het op orde brengen van de basis van BWRI team re-integratie (2) het 
breder kijken naar werk voor de cliënten in de ambtelijke organisatie van Midden-
Groningen marginaal plaatsvindt en (3) het feit dat Werk-collega’s en de Inkomens-
collega’s op gescheiden locaties werken de samenwerkingslijnen indirecter en langer 
maken. 

4. Tijdens de interviews zijn voorts verschillende suggesties voor verbeteringen gedaan. 
Deze betreffen het aanstellen van meer zgn. “verbindingsofficieren” in wijken meer 
geld uittrekken voor re-integratie omdat (men denkt) dat dat zich terugverdient, en 
het handhaven binnen re-integratie verbreden naar o.a. de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) waar soms nog onterecht voorzieningen worden verstrekt. 
 

Conclusies:   
1. Er is beleid. Doorvragen leert dat men dit beleid zijdelings kent, het verkeerde 

beleid noemt of naar de beleidstukken verwijst. Dit betekent dat het beleid matig 
leeft onder de gesprekspartners. 

2. Beleid staat ver van de uitvoeringsverantwoordelijken af en wordt niet doorleefd. 
3. Er is een opvallende hoeveelheid suggesties met betrekking tot de uitvoering van 

de re-integratie bij geïnterviewden aanwezig. Dit betekent dat men zeer begaan is 
met dit takenveld en zich er voor in wil zetten. 

 
Aanbevelingen:  

1. Organiseer bij het vormen van nieuw beleid sessies waar alle ambtenaren die bij 
de re-integratie, hetzij als beleidsambtenaar, hetzij als uitvoerder van het beleid 
betrokken zijn, actief aan deelnemen. 

2. Verbindt de suggesties die door de gesprekspartners zijn genoemd met elkaar , 
zorg voor consensus over de belangrijkste suggesties en organiseer per kwartaal 
een bijeenkomst over het uit te voeren beleid met een representatieve groep van 
re-integratiemedewerkers  onder leiding van de teamleider. 
 

5.1.c. Het beleid is vastgesteld. 
 

Bevindingen: 
 
Het merendeel van de geïnterviewden geeft aan dat het beleid is vastgesteld of neemt dit 
aan. De documentenstudie bevestigt dat het beleid is vastgesteld. 
 
 
Conclusies 

1. Het beleid is vastgesteld. 
 
Aanbeveling. 

1. Geen. 
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5.1.d. Er zijn verschillen in beleid tussen de drie gemeenten. 
 

Bevindingen 

Menterwolde 

Menterwolde gaat voor de uitvoering van de re-integratie aansluiten bij HSS. Dit betreft 
zowel de wijze van uitvoeren van het beleid als de wijze waarop cliënten worden begeleid.  

De uitvoering van de Participatiewet valt nu, na de samenvoeging, ook voor Menterwolde 
onder de aansturing van het BWRI. In Menterwolde had men voorheen een andere aanpak 
met betrekking tot de re-integratietrajecten en de uitvoering hiervan.  Inkomen en re-
integratie (Werk) was daar in verband met de omvang van de gemeente in één functie in 
plaats van in twee afzonderlijke functies belegd. 

Door de gesprekspartners is aangegeven dat de re-integratie werkzaamheden ondergeschikt 
zijn gebleven en dat men  zich heeft moeten beperken tot het verstrekken van uitkeringen. 
Trainingen voor de cliënten werden er minder of niet gegeven. In Menterwolde werd de 
klant daarentegen meer individueel gecoacht. 

Menterwolde heeft integrale consulenten voor Werk en Inkomen. Hier was sprake van een 
andere aanpak en een andere besteding van middelen. Men kocht hier vooral  trajecten in, 
in tegenstelling tot Hoogezand-Sappemeer waar men trajecten door eigen werkcoaches laat 
aanbieden. Daarnaast beschikt Menterwolde over het MAC (Maatschappelijk Activerings  
Centrum). Binnen het MAC is ook de Vrijwilligerscentrale opgenomen. Daarnaast biedt het 
MAC tal van activiteiten voor de cliënten en ook overige inwoners van de gemeente om te 
participeren in de samenleving. 

Binnen Menterwolde werkt men met een kleiner team en integraal. Menterwolde (als 
onderdeel van Oost-Groningen) enerzijds en HS & S anderzijds hebben verschillende 
culturen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast wordt het werken in een kleine 
gemeente als Menterwolde gekenmerkt door intern veelvuldig schakelen tussen 
medewerkers.  De collega’s van de uitkeringsadministratie en consulenten kennen de 
cliënten.  

Door een andere inzet van het werkdeel van het Participatiebudget (keuzes wat wel en niet 
hieruit te betalen) wordt er meer of minder ruimte gecreëerd binnen het participatiebudget 
voor de re-integratie van de cliënten. De integrale casemanagers in Menterwolde voeren de 
re-integratie uit. Binnen BWRI en straks Midden-Groningen wordt dat gedaan door de 
werkcoaches.  

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 

Het re-integratieproces in HS en S is gelijk,  met uitzondering van het sociale 
activeringsproces in Slochteren. Middelen verschillen niet. Voor sociale activering zijn er 
participatiemiddelen bij BWRI en worden participatietreden (zie bijlage 4) gehanteerd en 
voor maatschappelijke activering zijn er de WMO middelen. HSS heeft specifieke 
werkcoaches voor Werk. Er liggen veel verschillen op sociaal-economisch vlak (Slochteren is 
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meer een plattelandsgemeente en Hoogezand heeft meer de kenmerken van een stad). 
Aanpak is daardoor soms ook verschillend zo geven enkele geïnterviewden aan.  

 
Conclusies 

1. Er zijn vanaf 2015  geen verschillen in beleid binnen de 3 gemeenten.  
2. In de uitvoering van het beleid zaten de afgelopen jaren qua aanpak wel verschillen 

tussen HSS en Menterwolde. Dat had te maken met de schaalgrootte van de 
gemeenten en de twee verschillende aanpakken van enerzijds HSS en anderzijds M. 
In HSS is er de BWRI van waaruit een integrale aanpak plaatsvindt en in M is er het 
MAC en de afdeling Beleid en Samenleving. Daarnaast werden middelen anders 
ingezet doordat re-integratietrajecten in Menterwolde werden ingekocht en door 
HSS zelf door BRWI werden en worden aangeboden. 
 

 
 
Aanbevelingen 

1. Zet bij het verder samenwerken en harmoniseren van het beleid  in op strakker 
formuleren van één gezamenlijk uitvoeringsbeleid voor Midden-Groningen door het 
voor dit proces van het opstellen van het nieuwe beleid tijdelijk inhuren van een 
externe beleidsontwikkelaar.  

 
 

5.2.  

Deelvraag 2: Worden de in het re-integratiebeleid gedefinieerde doelen gerealiseerd?  

5.2.a.  Er zijn beleidsdoelen. 
 

Bevindingen:  

De helft van de geïnterviewde collega’s geeft aan dat er beleidsdoelen zijn. Deze zijn vanaf 
2015 en 2016 vormgegeven in afzonderlijke thema’s. Voorbeelden vanuit het beleid zijn: 
Inzet participatie-budget,  Tegenprestatie naar vermogen, Loonkostensubsidie, beschut 
werken en inzet op doelgroepen.  Daarnaast wordt door verschillende gesprekspartners  
aangegeven dat “het niet lukt om het bestand wezenlijk naar beneden te brengen”, dat 
doelen niet of onvoldoende bekend zijn en wordt verwezen naar collega’s of de 
beleidsnota’s. 

Ook wordt aangegeven dat door krapte op de arbeidsmarkt er feitelijk sprake is van het 
verschuiven van het probleem. Als je inzet op  jongeren op arbeidsplaatsen te zetten, is er 
geen ruimte voor oudere werknemers en andersom. Daarnaast wordt aangegeven dat er 
voor een echte oplossing meer banen moeten worden gecreëerd. 

Op de vraag “met welke doelen bent u bekend?” worden beleidskeuzes aangegeven zoals (1) 
uit de bijstand (2) uit de WSW (3) ontwikkelen van vaardigheden en (4) het gevoel om er bij 
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te horen. Daarnaast wordt aangegeven dat er doelen zijn over afspraakbanen, beschut 
werken en verwijst men naar documenten over beleid en uitstroomnormen. 

De bekendheid met de beleidsdoelen in procenten is in één enkel geval 100%.  Verder wordt 
aangegeven dat het stellen van doelen beter kan.  

Op basis van oriëntatie van de onderzoeker rond het onderwerp, documentenstudie en 
actuele ontwikkelingen rond de transformatie van de decentralisaties wordt het signaal 
ontvangen dat door het wegvallen van wetten of het invlechten van wetten in de 
Participatiewet het handiger is om te spreken over “mensen die ingesloten moeten worden 
in de arbeidsmarkt” i.p.v. te spreken over o.a. WSW-ers, Wajongers, NUGgers etc. 

Conclusies 

1. De bekendheid met de algemene doelen (die als thema’s zijn geformuleerd in het 
beleid) kan worden verbeterd.  

2. Er is aangegeven dat er vanuit het beleid aantallen uitstroom, groei op 
participatieladder, toepassing instrumenten, realiseren van afspraakbanen en 
beschut werken zaken worden bijgehouden. 

3. Het gebruik van jargon kan meer achterwege worden gelaten en er moet dus 
duidelijker taalgebruik komen. 

Aanbevelingen 

1. Definieer bij het nieuw op te stellen beleid doelen die interactief worden opgesteld 
en aanspreken bij zowel de mensen anderen moeten helpen te re-integreren en bij 
de mensen die zelf moeten re-integreren.  

2. Beschrijf  bij het nieuw op te stellen beleid een omslag waarbij aangegeven wordt te 
gaan spreken over “de mensen die moeten re-integreren” . Daarbij kunnen 
wetgevingsjargon en budgettaire kaders en/of geoormerkte dekkingsmiddelen op de 
achtergrond komen of worden vermeden. 

3. Aanbevolen wordt om een training voor beleidsontwikkeling te organiseren voor  de 
brede groep mensen die het nieuwe beleid vorm moeten geven.  Maak hierbij 
gebruik van formats voor het ontwikkelen en beschrijven van beleid die richting 
geven aan het formuleren van doelen, instrumenten en beleidseffecten.  

 

5.2.b. Deze beleidsdoelen zijn bekend bij politici en ambtenaren. 
 

Bevindingen: 

Op de vraag of volgens geïnterviewde de collega’s de beleidsdoelen kennen, geeft de helft 
aan dat dit zo is, een kwart van de geïnterviewden geeft aan hier twijfels over te hebben en 
een kwart geeft aan dat de collega’s deze niet kennen. Politici geven hierbij aan vooral te 
steunen op het ambtelijk apparaat. 

Over de communicatie rond de beleidsdoelen wordt aangegeven dat er soms vanuit 
geïsoleerde eenheden wordt geopereerd, er sturingsinformatie is, overleg is over 
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sturingsinformatie en dat er regelmatig informeel op de gang en op elkaars kamer wordt 
afgestemd. Dit informele afstemmen is vooral aanwezig bij collega’s met een gelijkgestemde 
visie wat betreft de re-integratie. 

Conclusies  

1. De bekendheid met de beleidsdoelen kan worden verbeterd.  
2. Het beeld ontstaat van “soort zoekt soort” door voorbeelden waarbij re-integratie 

opgepakt wordt doordat collega’s elkaar opzoeken en zoeken naar re-integratie 
mogelijkheden.  

Aanbevelingen: 

1. Organiseer sessies voor politici en ambtenaren om meer bekendheid te geven aan en 
vertrouwd te raken met de beleidsdoelen. 

2. Zet de collega’s, die elkaar informeel opzoeken, in bij het formeel opstellen van het 
nieuwe re-integratiebeleid. Betrek daarbij ook anders denkenden. Geef deze mensen 
meer ruimte om buiten hun eigen werkkring mee te denken op basis van hun 
ervaringen vanuit de uitvoering.  

5.2.c.  Deze beleidsdoelen zijn SMART gemaakt. 
 
Bevindingen 
 
SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden 
 
Bijna unaniem wordt aangegeven dat de beleidsdoelen niet SMART worden geformuleerd.  
Volgens de geïnterviewden zijn er verschillende zgn. “bloedgroepen” (collega’s met 
verschillende werk-achtergronden). Als redenen daarvoor worden door de geïnterviewden 
genoemd: (1) reorganisaties van BWR naar BWRI, (2) het intrekken van de voormalige 
afdeling van Werk en Inkomen van de gemeente Menterwolde bij HSS en (3) de 
samenwerking van HS met Slochteren waarbij men in Slochteren vertrouwd was met werken 
in kleine dorpen. 
Als andere redenen worden genoemd: vanuit onze rol en taak ligt het SMART formuleren 
meer bij de beleidswerkers en, er is onvoldoende bezetting om hier aandacht voor te 
hebben. 
 
Hiernaast wordt opgemerkt dat de Participatiewet aanvullingen heeft die soms pas na 6 x 
lezen duidelijk worden. Om dit vervolgens te vertalen naar SMART geformuleerde 
beleidsdoelen is lastig. 
 
Tijdens de interviews werden de volgende suggesties gedaan voor het verbeteren van het 
SMART-formuleren van de beleidsdoelen: (1)  Benoem per casemanager een caseload en 
koppel daar een standaardbudget aan voor de uitvoering; (2) werk met experimenten en 
pilots voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt; (3) versterk het 
samenwerken. 
 
Conclusies:  
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1. De doelen zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Als reden hiervoor worden de 
diverse ontwikkelingen genoemd (zoals reorganisatie). Men staat wel positief in het 
SMART formuleren van doelen, maar heeft daar steun bij nodig. 

 
Aanbevelingen:  

1. Ontwikkel beleid waarin doelen SMART per casemanager worden geformuleerd en 
duidelijk wordt gemaakt wat SMART betekent en wat men er aan heeft. 

2. Zet in op breed gedragen SMART geformuleerde doelen, biedt ondersteuning via 
bijvoorbeeld V&O en koppel dit aan een belonings-beleid met positieve prikkels voor 
het re-integratieteam. 

3. Doe pilots voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en benoem in 
deze pilots SMART geformuleerde doelstellingen. 

 

5.3.  

Deelvraag 3: Is er sprake van geslaagde re-integratie binnen HS, S en M?  

5.3.a.  Er zijn afspraken rond een geslaagde re-integratie. 
 

Bevindingen: 

De meeste geïnterviewden geven aan dat er geen afspraken zijn over wanneer er sprake is 
van een geslaagde re-integratie. In sommige gevallen wordt aangegeven dat deze er wel zijn 
of er wordt verwezen naar collega’s. 

Het type afspraken dat bij deze vraag wordt genoemd op basis waarvan gezegd kan worden 
dat er sprake is van geslaagde re-integratie zijn onder andere het succesvol plaatsen van 
cliënten bij Post.NL, het stijgen van een trede op de participatie ladder, uitstroom naar werk, 
het succesvol volgen van trainingen die door BWRI worden verzorgd en sociale activering. 

 

Conclusies:  
1. Er zijn geen duidelijke afspraken over een geslaagde re-integratie. 

 
Aanbevelingen: 

1. Zorg ervoor dat in de nieuwe beleidsnota een voor de uitvoering herkenbare set met 
afspraken is over een geslaagde re-integratie. Dus: formuleer duidelijke afspraken 
met meetbare doelen (SMART) etc.  

 

5.3.b. De afspraken rond een geslaagde re-integratie zijn vastgelegd.  
 

Bevindingen: 
 
De geïnterviewden geven aan dat deze niet zijn vastgelegd. Ook wordt aangegeven dat deze 
vermoedelijk buiten het werkveld van de geïnterviewden zijn vastgelegd en / of er wordt 
verwezen naar de collega’s. 
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Daar waar er sprake is van geslaagde re-integratie wordt aangegeven dat er te weinig 
aandacht is voor het vieren van deze successen. 
 
Als concrete voorbeelden van geslaagde re-integratie binnen BWRI worden genoemd: (1) 
Een chauffeur die via Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) nu bij een transportbedrijf 
een vaste baan heeft en (2) een persoon die eerst zwart in een snackbar werkte en daar nu 
een betaalde baan heeft gevonden. Dit is het gevolg van een manier van werken van de 
betreffende re-integratie-collega. 
 
Conclusies:  

1. Afspraken over geslaagde re-integratie worden niet duidelijk vastgelegd. 
 
Aanbevelingen:  

1. Laat collega’s beschrijven vanuit hun eigen werkomgeving wanneer re-integratie 
geslaagd is. Beperk deze indicatoren tot maximaal 8 

2. Communiceer geslaagde re-integratie voorbeelden lokaal binnen de organisatie 
en ook extern in Midden-Groningen in de lokale pers. 

3. Vier de successen / of zet de verantwoordelijke ambtenaar in het zonnetje. 
 

 

5.3.c. De in- en uitstroomnormen worden gehaald.  
 
Bevindingen: 
De geïnterviewden verwijzen als antwoord op de vraag naar de sturingsinformatie die 
binnen BWRI maandelijks wordt opgesteld. Ook geven sommige gesprekspartners aan hier 
niet mee bekend te zijn ofwel te werken met eigen uitstroomgegevens die worden gehaald. 
Ook wordt verwezen naar de landelijke normen waaraan de gemeenten zich kunnen 
conformeren.  
 
Documentenstudie leert dat er gedetailleerde gegevens zijn die maandelijks verschijnen en 
waarin over in- en uitstroomgegevens wordt gerapporteerd.  
 
Conclusies:  

1. Vanuit de gesprekken kan worden geconcludeerd dat niet direct kan worden 
aangegeven of de normen worden gehaald. Men is onvoldoende op de hoogte van 
de normen en de in- en uitstroomontwikkelingen. 

2. Van de beschikbare gedetailleerde gegevens wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Aanbevelingen:  

1. Aanbevolen wordt om in een compacte vorm, leesbaar en in een toegankelijke opzet 
re-integratie in- en uitstroomgegevens beschikbaar te stellen voor alle collega’s van 
het re-integratie team met daarin opgenomen normen en realisatie daarvan.  

2. De teamleider zorgt ervoor dat iemand verantwoordelijk is dat die informatie 
verzameld wordt en beschikbaar gesteld wordt. 
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5.4.  

Deelvraag 4: Welke instrumenten worden er binnen het re-integratiebeleid onderscheiden 
binnen HS, S en M?  

5.4.a  Er zijn instrumenten binnen het re-integratiebeleid. 

Bevindingen: 
 
Er wordt aangegeven dat er instrumenten zijn. Er wordt een aantal keer gewezen op het 
gebruik van de juiste  term  (“het is voorziening!” en niet  “instrument”). Door de meeste 
collega’s wordt er een aantal genoemd.  Door een enkele gesprekspartner wordt  
aangegeven dat er 2 soorten instrumenten zijn. (1) Instrumenten vanuit de wet => 
loonkostensubsidie, afsprakenbanen, beschut werken (wettelijke taakstelling), 
samenwerkingsverband route arbeid (vervolg op Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs) en jobcoaching en (2) de instrumenten vanuit de BWRI/Re-integratie => 
Werkgeversteam, sollicitatietraining, scholing etc.  
 
Conclusies:  

1. Er zijn instrumenten, maar deze worden niet door iedereen als zodanig herkend of 
benoemd. 

2. Er wordt in een individueel geval concreet een aantal instrumenten genoemd. 
3. Er bestaat onduidelijkheid over wat met ‘instrument’ en wat met ‘voorziening’ 

bedoeld wordt. 
  

Aanbevelingen:  
1. Communiceer intern en extern duidelijk welke landelijke instrumenten er zijn en 

welke lokaal. 
2. Maak afspraken over de termen “voorziening” en “instrument” en sluit hierbij aan op 

het landelijke niveau waarbij  sprake is van ‘instrumenten’.  
 

5.4.b. De landelijke instrumenten worden gebruikt? 
Bevindingen: 

Bijna alle geïnterviewden geven aan dat er gebruik gemaakt wordt van de landelijke 
instrumenten. Bekendheid met de landelijke instrumenten is bij 50% van de geïnterviewden 
aanwezig. 
 
Conclusie: 

1. Geïnterviewden geven allemaal aan dat er landelijke instrumenten zijn. De 
bekendheid met deze landelijke instrumenten is echter bij ongeveer 50% aanwezig. 

 
Aanbeveling: 

1. Communiceer duidelijk welke landelijke instrumenten er zijn en welke lokaal. 
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5.4.c  De instrumenten zijn bekend bij de casemanagers/coördinatoren van de 
casemanagers/leden werkgeversteam. 
 

Bevindingen: 

De meeste geïnterviewden geven aan dat de instrumenten bekend zijn bij de casemanagers. 
Daarnaast wordt op een schaal van 0-10 aangegeven hoe goed deze bekend zijn bij de 
collega’s van het re-integratieteam. Deze scores lopen uiteen van een 7 tot een 10. 
 
Voor het bereiken van een betere inzet van de instrumenten en het werken daarmee  zou de 
beleidsmedewerker daar trainingsactiviteiten voor moeten ontwikkelen. Daarvoor is echter 
onvoldoende formatie beschikbaar.  
 
Conclusie: 

1. De algemene indruk bestaat dat de instrumenten goed bekend zijn bij de 
werkcoaches. Er is echter onvoldoende personele capaciteit aanwezig om het 
werken met de instrumenten verder te verbeteren. 

 
Aanbeveling: 

1. Aanbevolen wordt om op korte termijn de beschikbare personele 
beleidscapaciteit te onderzoeken. 

2. Maak successen van de inzet van de instrumenten meer bekend via Midden-
Groningen-dorpsbladen. 

 

5.5.  

Deelvraag 5: Welke instrumenten hebben het meeste effect op de re-integratie binnen HS, 
S en M? 
 

5.5.a  De instrumenten zorgen voor realisatie van de doelen. 
Bevindingen: 

Er wordt aangegeven dat hier onvoldoende zicht op is. Tegelijk wordt ook aangegeven dat 
dit in algemene zin wel zo is, maar dat dit niet in breed geformaliseerde en 
gecommuniceerde termen bekend is. 

Er worden veel en diverse suggesties gedaan om veel meer effect te bereiken met re-
integratiebeleid. Ook strenger en harder optreden tegen cliënten die intimiderend en 
respectloos gedrag vertonen wordt genoemd.  

Conclusie: 
1. Er is onvoldoende zicht op het verband tussen inzet instrumenten en realisatie 

van de doelen. 
 
Aanbeveling: 
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1. Aanbevolen wordt om aan het verband tussen inzet instrumenten en 
doelrealisatie aandacht te besteden bij het nieuw te formuleren beleid, dat 
meetbaar te maken en daarover voortgangsinformatie te ontwikkelen. 

 

5.5.b. De instrumenten hebben effect. 
Bevindingen: 
 
Er  wordt aangegeven dat er niet wordt gedaan aan effectmeting, er weinig bekend is 
hierover en er wordt verwezen naar de uitstroomgegevens. In individuele gevallen kan het 
effect  wel worden gezien. Bijvoorbeeld een training voor een sollicitatie kan sneller leiden 
tot werk. 
 
Conclusie:  

1. Er is onvoldoende zicht op het effect van de ingezette instrumenten. 
 
Aanbeveling:  

1. Aanbevolen wordt om aandacht te besteden bij het nieuw te formuleren beleid aan 
het mogelijke dan wel te bereiken effect van instrumenten. 

 
 

5.5.c. De instrumenten worden geëvalueerd. 
Bevindingen: 
 
De toets of de re-integratie-organisatie werkt  wordt gedaan door een externe benchmark 
(“Blik op werk”), in werkoverleggen en bij unithoofden. De frequentie is hierbij divers en er 
zijn maand- en kwartaalrapportages binnen BWRI.  
 
In veel gevallen wordt aangegeven dat dit niet bekend is op de werkvloer. 
 
In een enkel geval wordt bij deze vraag aangegeven dat collega’s de instrumenten “te zacht” 
hanteren en  “hun eigen ding doen” en bij vertrek naar een andere werkgever “rommel en 
onzorgvuldigheden achterlaten voor hun collega’s”. Een gesprekspartner beveelt aan om dit 
meer te betrekken bij evaluatie van de instrumenten en betere overdracht van 
werkzaamheden te organiseren. Deze collega geeft aan dat zijn eigen evaluatie van zijn 
aanpak heeft aangetoond dat er zeer veel geld wordt bespaard op het re-integratiebudget.  
 
Conclusie: 

1. De instrumenten worden niet of nauwelijks geëvalueerd. 
2. Samenwerking tussen de collega’s  en nastreven van gelijke doelen zijn niet altijd 

optimaal vormgegeven.  
 
Aanbeveling: 

1. Benoem bij het nieuw te formuleren beleid momenten om de instrumenten te 
evalueren. 
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2. Aandacht te besteden aan de samenwerking binnen team re-integratie en afspraken 
te maken over afronding van en vastlegging van uit te voeren, afgeronde  en 
openstaande werkzaamheden als collega’s vertrekken naar een andere werkgever.  

3. Verstrek de werkcoaches de kwartaalrapportages en zie er op toe dat deze er gebruik 
van maken. 

 

6. Samenvattende conclusies en aanbevelingen. 
 
 
Conclusies 
 
De volgende 5 hoofdconclusies komen uit het onderzoek naar voren: 
 
1.  
 
Re-integratie leeft erg in de gemeentelijke organisatie. Men is erg begaan met het 
beleidsterrein maar kent de inhoud van het in thema’s geformuleerde beleid onvoldoende. 
Geïnterviewden hebben er oprecht iets voor over en willen graag iets doen om via een 
helder en breed gedragen uitvoeringsbeleid  mensen meer te laten participeren. 
 
 
2. 
 
Beleidsdoelen zijn onvoldoende SMART geformuleerd. 
 

3. 

Sturingsinformatie en in- en uitstroomgegevens zijn gedetailleerd beschikbaar. Deze worden 
echter onvoldoende breed gedeeld en er wordt nauwelijks of geen gebruik van gemaakt 
door de geïnterviewden. 

 
4.  
 
Binnen het team Re-integratie van Midden-Groningen kan de samenwerking tussen 
beleidsontwikkeling en -uitvoering worden verbeterd omdat voorbeelden aantonen dat hier 
goede resultaten mee worden geboekt.  
Twee  voorbeelden: (1)re-integranten via IBOR als bijrijder van de afvalwagen werkervaring 
op laten doen en (2)  re-integrant bij secretariaat van Midden-Groningen tijdelijk inzetten bij 
ziekte of bij piekbelasting van werkzaamheden.  
 
 

5. 
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In de uitvoering van het re-integratiewerk worden de mensen regelmatig geconfronteerd 
met gedragingen van re-integranten die behoorlijke frustraties oproepen bij het team re-
integratie. Waardering, beloning, oog en oor voor het werk van het re-integratie-team kan 
beter. 

 

Aanbevelingen 
 
De volgende 3 aanbevelingen zijn de belangrijkste. 
 
1. 

Organiseer beleidsbijeenkomsten voor het opstellen van het nieuwe re-integratiebeleid voor 
Midden-Groningen, betrek daarbij de werkcoaches,  verbindt de ideeën en suggesties en laat 
een externe beleidsontwikkelaar dit proces sturen en ondersteunen. 

2. 

Formuleer bij het opstellen van het nieuwe re-integratiebeleid van Midden-Groningen  
SMART-geformuleerde doelen die meetbaar, maar geen keurslijf zijn en volg en 
communiceer deze per kwartaal via bijeenkomsten voor het team re-integratie. 

3. 

Onderzoek of creëer waarderingsmomenten voor het re-integratieteam gekoppeld aan de  
SMART geformuleerde beleidsdoelen.  

 

Hoofdconclusie: 
 

De implementatie van het re-integratiebeleid is redelijk effectief. Er 
leeft een overtuiging binnen het re-integratie-werkveld dat er meer 
effectiviteit is te behalen met een breder gedragen en gezamenlijk 
ontwikkeld nieuw re-integratiebeleid binnen Midden-Groningen. 
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Bijlagen 
 

1. Geïnterviewde functionarissen. 

2. Bestudeerde documenten. 

3. Overzicht communicatie- en afstemmomenten. 

4. Participatieladder. 

5. Processchema re-integratie. 
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Bijlage 1. Geïnterviewde personen  
 
Door middel van de face to face en groepsinterviews met onderstaande functies/collega’s, 
afdelingen uit de drie gemeenten is informatie verkregen. De vragen zijn via een basislijst 
voor alle interviewpartners voorgelegd aan de collega’s.  Tijdens de interviews zijn 
(afhankelijk van de functie van de geïnterviewde collega) sommige vragen overgeslagen of 
globaal beantwoord. 
 
Lijstje van gesprekspartners voor de face to face interviews en groepsinterviews 
 

Functie/naam Afdeling/gemeente 

Face to face interviews   

Directeur BWRI Hoogezand-Sappemeer/Slochteren 

Wethouder Menterwolde 

Wethouder Slochteren 

Wethouder Hoogezand-Sappemeer 

Beleidsmedewerker Beleid en samenleving/Menterwolde 

Senior Medewerker Plus  Beleid en samenleving/Menterwolde 

Beleidsmedewerker BWRI 

Beleidsmedewerker BWRI 

Beleidsmedewerker Coördinator Dienst Beleid/Slochteren 

Unithoofd Re-integratie BWRI 

Groepsinterviews  

Leden werkgeversteam BWRI 

Coördinatoren casemanager 
 

 

BWRI 

 
NB 1. Aanvullend zijn op basis van tips van de geïnterviewden nog 3 interviews gehouden. Dat waren  de 
sociaal rechercheur,  het unithoofd openbare ruimte van IBOR en de trainer van de re-integratie cliënten  
 
NB 2. Het interview met 1 van de beleidsmedewerkers heeft niet plaats kunnen vinden door ziekte en 
drukke werkzaamheden van deze beleidsmedewerker. 
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Bijlage 2  
 
Lijst met bestudeerde  en geraadpleegde documenten.  

• Klantentevredenheidsonderzoeken van 2014-2015 HS en S 
• Jaarplan sociaal domein van 2015 HSSM. 
• Sturingsinfo van 2014, 2015, 2016 en 2017 HS en S. 
• Vangnetregeling BUIG 2017 Menterwolde. 
• Re-integratie verordening 2017 HS. 
• Uitvoeringsplan Participatiewet 2016 HSS. 
• Beleidsplan Wet Participatiebudget 2012-2014. 
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Bijlage 3 
 
Overzicht van communicatie- en afstemmomenten 
 
Communicatie 
 

1. Het plan van aanpak is aan de interviewpartners voorgelegd voordat de interviews 
plaatsvonden. Zo had de geïnterviewde ter voorbereiding zicht op de 
onderzoeksvragen en de doelstelling van het interview. Bij aanvang van het interview 
zijn de onderzoeksvragen via interviewvragen behandeld. 

2. Via het volgende bericht op intranet: 
 
  Beste collega’s, 
 

Vanuit  Concerncontrol ben ik in het kader van vorming en opleiding bezig met een 
onderzoek naar de effectiviteit van het reintegratie-beleid. Ofwel: wat zouden we 
voor Midden-Groningen meer, beter of niet meer  moeten doen om ervoor te zorgen 
dat mensen vanuit een bijstandsuitkering weer aan het werk kunnen of op andere 
wijze een bijdrage leveren aan een betere samenleving? 
Inmiddels heb ik de eerste interviews gehouden met ambtenaren en bestuurders en 
ben ik geraakt door de verhalen en gesprekken vanuit de kelder (is het perspectief 
soms echt gitzwart?) en de keuken (maken we wel de goeie gerechten?).  
Alleen al die ervaring maakt het uitvoeren van een onderzoek voor mij heel bijzonder 
en zeer leerzaam. 
Eind van dit jaar is een rapportage gepland met aanbevelingen voor vers beleid voor 
Midden-Groningen. 

  Heb je tips, mail mij die vooral. 
 
  HG                                  
  Jos van der Werf. 
  Beoogd controller Midden-Groningen. 

 
Afstemming  
 

1. Er is 2 maal aangeschoven bij het beleidsteam Participatie. Afgesproken was dat er 
van beide zijden initiatief kon worden genomen om te overleggen als onderzoeker en 
/ of collega’s daar aanleiding voor zagen. De 2 afstemmomenten hebben 
plaatsgevonden over het plan van aanpak. 
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Bijlage 4 
 
Participatieladder 
 
Participatieladder: Deze bestaat uit 6 treden om te re-integreren. Personen op trede 1 zijn zeer 
moeilijk te bemiddelen voor re-integratie en die op trede 6 zijn gemakkelijk te bemiddelen voor 
re-integratie. 
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Bijlage 5 Processchema re-integratie (is hier  ter  toelichting opgenomen). 

 


