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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het collegebsluit om het experiment Participatiewet te beëindigen, omdat er onvoldoende vrijwillige
deelnemers zijn aangemeld om het onderzoek te kunnen uitvoeren.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Naar aanleiding van 2 moties heeft de raad in 2017 ingestemd met het collegevoorstel om een
onderzoek te doen naar beleidseffecten van re-integratie. Kortweg: “experiment Participatiewet”. Het
doel van het onderzoek was om wetenschappelijk vast te stellen welke interventies succesvol zijn voor
maatschappelijke en arbeidsparticipatie door 2 onderzoekgroepen te vergelijken: een groep “bestaand
beleid” en een groep “zelfregie”.
In de beslisnota is toegezegd dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang van het
onderzoek. In deze informatienota wordt de raad op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken.
Bij de voorbereiding en de inrichting van het onderzoek is nadrukkelijk rekening gehouden met
mogelijke risico’s van een onderzoek. Die risico’s hebben te maken met de positionering van het
onderzoek binnen de uitvoerende afdeling(en), de werkwijze van de onderzoeksgroepen en vooral het
aantal benodigde vrijwillige deelnemers.
Wat betreft het aantal deelnemers: Het oorspronkelijk onderzoeksmodel gaat uit van maximaal 300
deelnemers. Met daarbij een ondergrens van 200 deelnemers, noodzakelijk voor een kwalitatief goed
onderzoeksresultaat. Ondanks veel inspanningen hebben zich slechts 130 deelnemers vrijwillig
aangemeld. Hierdoor is het onderzoeksresultaat op termijn onder druk komen te staan.
Bij de inrichting van het onderzoek bleek dat een mogelijk onderzoek bij het SWT niet haalbaar was.
Bovendien was het niet verantwoord om bijvoorbeeld jongeren en statushouders tijdens een al lopend
traject in de groep “zelfregie” te plaatsen. Gaandeweg is hierbij de groep waar de werving wel plaats
heeft kunnen vinden relatief klein geworden. In samenhang met het vrijwillige karakter van de
deelname is dit een plausibele verklaring dat de werving slechts 130 kandidaten heeft opgeleverd. Dat
zijn kandidaten die een instemmingsverklaring hebben ondertekend om vrijwillig mee te doen aan het
onderzoek.
De inrichting en voorbereidingen van het onderzoek heeft door bovengenoemde factoren lang
geduurd, extra inspanningen gekost en zou op termijn ook naar alle waarschijnlijkheid tot een
overschrijding leiden van het onderzoeksbudget. Gelet op deze te verwachten kostenoverschrijding en
het geringe te verwachten onderzoeksresultaat door onvoldoende deelnemers, is ambtelijk
geadviseerd het experiment Participatiewet te stoppen.
Kernboodschap
Het college besluit het Zwolse experiment participatiewet te stoppen i.v.m. onvoldoende deelnemers,
noodzakelijk voor een goed onderzoeksresultaat.
Consequenties
De opdracht voor het onderzoek is verleend aan een samenwerkingsverband tussen de Unversiteit
Twente en de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle. Met de Unversiteit is een
contract opgesteld. Dit contract zal worden beëndigd en de tot nu toe gemaakte kosten zullen ten laste
komen van het gereserveerde budget. Het resterende bedrag zal terugvloeien naar de algemene
middelen.
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Communicatie
De geworven deelnemers voor het experiment zijn tussentijds op de hoogte gesteld dat de start van
het onderzoek wordt uitgesteld. Ze zullen nu definitief op de hoogte worden gesteld dat het onderzoek
niet door kan gaan door onvoldoende deelnemers.
Vervolg
Een aantal gemeenten hebben wel een start kunnen maken met een onderzoek. De onderzoeksopzet
en het aantal deelnemers verschilt met die van Zwolle. We zullen de onderzoeken bij deze andere
gemeenten blijven volgen en op termijn de onderzoeksresultaten van deze gemeenten toetsen op
bruikbaarheid voor het participatiebeleid in Zwolle.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk

30345

Onderwerp

Beëindiging experiment participatiewet

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 03-07-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 september 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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