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‘Wat werkt voor werk? Onderzoeksbevindingen re-integratiebeleid op een rijtje’ 

 

 

  

De Rekenkamer Maastricht heeft een beknopt onderzoek gedaan naar de ervaringen op het gebied van      

re-integratiebeleid die elders in Nederland zijn opgedaan. De belangrijkste lessen zijn in een rekenkamerbrief 

aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. 

Re-integratiebeleid is voor de gemeente een belangrijk beleidsterrein, zowel in maatschappelijk als financieel 

opzicht. Het hebben van werk wordt algemeen beschouwd als een belangrijk middel om deel te nemen aan 

de samenleving. Het re-integratiebeleid betreft daarnaast veelal kwetsbare doelgroepen. Ook in financieel 

opzicht gaat het om een belangrijk beleidsterrein. In Maastricht is in 2012 ruim € 111 miljoen gemoeid met 

programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie, dat is een kwart van de totale gemeentelijke begroting.  

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 zelf verantwoordelijk voor de       

re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente Maastricht is momenteel druk bezig met 

de voorbereiding van ingrijpende beleidswijzigingen.  De rijksoverheid heeft forse hervormingen in de sociale 

zekerheid ingezet. De Wwb is ingrijpend gewijzigd en er komt – waarschijnlijk in 2014 - een nieuwe Wet 

werken naar vermogen (Wwnv) aan. Deze wet voegt de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, 

de regeling voor jonggehandicapten, samen. De plannen gaan bovendien gepaard met ingrijpende 

bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor re-integratie en op de sociale werkvoorziening. 

Maastricht zal de komende jaren fors moeten bezuinigen op het programma Sociale zekerheid en re-

integratie. De rekenkamer denkt met deze rekenkamerbrief materiaal te bieden dat van nut kan zijn bij de te 

maken afwegingen. 

De lessen die elders in Nederland zijn opgedaan concentreren zich op vier punten: 

1. De effectiviteit van de verschillende vormen van re-integratietrajecten voor de verschillende doelgroepen 

van het re-integratiebeleid: wat werkt voor wie? 

2. De effectiviteit van Work First benaderingen. 

3. De effectiviteit van het op werkgevers gerichte instrument van de loonkostensubsidies. 

4. De benodigde sturingsinformatie op dit belangrijke beleidsterrein. 

Voor meer informatie: Klaartje Peters (lid Rekenkamer Maastricht en onderzoeksleider) 06 4230747  

 

Het rapport is donderdag 10 mei 2012 vanaf 16.15 u. beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl 
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