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Betreft: Rapport Participatiewet Albrandswaard 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Het bureau Concerncontrol  voert jaarlijks verschillende onderzoeken uit naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van beleid en uitvoering binnen onze organisatie.  
Jaarlijks wordt een onderzoeksplan opgesteld met hierin opgenomen de voorgenomen interne 
onderzoeken voor het betreffende jaar.  
Eind 2017 / begin 2018 hebben wij onderzoek laten doen naar de wijze waarop de uitvoering van de 
Participatiewet plaatsvindt binnen Albrandswaard. Hierbij is gekeken naar beleid, uitvoering en 
doelstellingen. Nagegaan is hoe de werkprocessen verlopen en in hoeverre er verbetermogelijk-
heden in het proces zijn.  
 
Het rapport treft ter kennisname aan als bijlage bij deze brief.  
 
In artikel 5 van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid” heeft u tevens 
bepaald dat - indien nodig - op basis van de resultaten van een onderzoek het college een plan van 
verbetering dient op te stellen. Wij hebben na kennisneming van het rapport de verantwoordelijke 
afdeling opdracht gegeven om naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 
een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze verbeteringen worden 
aangebracht in de bedrijfsvoering om zodoende het proces rondom de uitvoering van de 
Participatiewet optimaal te kunnen beheersen.  
 

KERNBOODSCHAP 

Als college willen wij door middel van intern onderzoek inzicht krijgen in de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid en uitvoering van de Participatiewet.  
 

CONSEQUENTIES 
De aanbevelingen uit de onderzoeken dragen bij aan de doelstelling om de bedrijfsvoering van 
Albrandswaard zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te laten verlopen. 
 



Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van de Participatiewet complex en veelomvattend is. 
De afgelopen jaren is veel werk verzet om de uitstroomdoelstellingen te behalen. De samenwerking 
tussen de verschillende gemeenten en ook met overige regionale instellingen leveren 
aanbestedingsvoordelen op. Daarnaast vergroot de samenwerking de kans om passend werk te 
vinden. Albrandswaard heeft doelstellingen geformuleerd maar deze zijn niet altijd volledig 
gekwantificeerd. De samenwerking tussen de wijkteams kan ook verder uitgebouwd worden.  
Met de aanbevelingen uit het rapport gaat de organisatie de komende jaren haar werkprocessen 
verder optimaliseren. 
 
Aanbeveling 1: Nieuwe (aanvullende) doelstellingen  
Kwantificeer nieuw geformuleerde doelstellingen met behulp van kengetallen.  
 
Aanbeveling 2: Optimalisatie Planning & Control 
Ga verder met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de P&C-cyclus en de interne controle.  
 
Aanbeveling 3: Verbeteren overlegstructuur  
Draag zorg voor een goede overlegstructuur tussen (wijk)teams en de afdelingen die betrokken zijn 
bij het beleid en de uitvoering van de Participatiewet.  
 

VERVOLG 
Concerncontrol voert na één jaar een vervolgonderzoek uit om vast te stellen in hoeverre de 
aanbevolen verbeteracties zijn gerealiseerd.  
 

BIJLAGE 

1. 1330065 Het onderzoeksrapport Participatiewet Albrandswaard. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de locosecretaris, de locoburgemeester, 

  

Dick Mol Marco C.C. Goedknegt 
 

 

 


