
Schriftelijke vragen: Evaluatie experimenten sociale bijstand 

Tijdens de raadsvergadering van 24-10-2016 heeft een ruime meerderheid van de Zwolse raad de 
motie “Opzet Zwols experiment participatiewet” aangenomen. In deze motie werd het college 
opgeroepen om een voorzet te maken voor een experiment participatiewet. Op 05-07-2018 heeft 
het college besloten om het experiment niet uit te voeren omdat er niet genoeg deelnemers waren 
om een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Tijdens het debat over de beëindiging van het 
experiment op 24-09-2018 gaf het college aan gelijksoortige experimenten in andere gemeenten in 
de gaten te houden. 
 
In meerdere gemeenten is inmiddels een experiment met betrekking tot de uitvoering van de 
participatiewet afgerond.  
 
Deelnemers en uitvoerders voelen zich hier beter bij en de effecten voor gemeente en Rijk blijken 
ook (licht) positief. Het lijkt een win-win voor alle betrokken partijen om de Participatiewet in die 
richting te heroverwegen.  
 
De onderzoekers van de Universiteit Utrecht vergeleken verschillende groepen en bij alle drie 
interventiegroepen vonden de onderzoekers positieve resultaten die duiden op meer 
arbeidsparticipatie.  
 
Ook klantmanagers lijken meer tevreden met een andere aanpak van de bijstand. Desgevraagd gaven 
zij aan het veel prettiger te vinden meer ruimte te hebben voor eigen verantwoordelijkheid en 
creativiteit. 
 
Bron: https://www.uu.nl/nieuws/betere-bijstand-door-meer-eigen-regie-positieve-aandacht-en-
extra-beloning 
 
Dit brengt onze fracties tot de volgende vragen: 
 
1. Heeft het college kennisgenomen van de rapporten n.a.v. de participatiewet experimenten in 
Wageningen, Utrecht, Zeist, Nijmegen, Groningen en Tilburg? 

  
2. Welke conclusies trekt het college uit deze onderzoeken op het gebied van uitstroom, welzijn en 
tevredenheid van deelnemers? 

  
3. Het College heeft destijds aangegeven mee te kijken met andere gemeenten die wél een 
soortgelijke proef houden en te bekijken of de resultaten daarvan alsnog bruikbaar zijn in Zwolle. 
Bent u bereid om nu alsnog te gaan kijken op welke wijze de genoemde uitkomsten bruikbaar zijn 
voor Zwolle? Zo nee, waarom niet? 
 
4. Is het college bereid deze conclusies mee te nemen in de invulling en uitwerking van HCA? Zo nee, 
waarom niet? 
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