
No. 245524-1

Emmeloord, 27 mei 2014.

Onderwerp
Effectmeting re-integratie.

Advies raadscommissie
De fracties van SP, ONS, PvdA-GL en PvvP nemen het mee terug voor beraad; de overige 
fracties adviseren positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Instemmen met de effectmeting re-integratie. 

Doelstelling
Op transparante wijze de effecten van in- en extern uitgevoerde re-integratietrajecten in 
beeld brengen en hierop sturen. 

Inleiding
In 2013 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-
integratietrajecten in onze gemeente.

In het onderzoek is geconcludeerd dat de gemeente (naast zaken die goed lopen) 
nauwelijks stuurt op resultaten van re-integratietrajecten. Resultaten van interne 
trajecten worden niet gemonitord en van extern uitgevoerde trajecten nauwelijks. Door 
het ontbreken van resultaatinformatie is het niet mogelijk om de effectiviteit van de 

verschillende re-integratie-instrumenten vast te stellen.

Wij hebben de hierover door u ingediende motie 2014-02 VIII overgenomen en 
toegezegd in juni 2014 met een voorstel te komen over hoe de effecten van re-integratie 

worden gemeten en hoe u daar over geïnformeerd wordt. In bijgaande nota is de 
werkwijze rondom registratie, effectmeting en rapportage opgenomen. 

Argumenten

De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk de effecten van in-en extern uitgevoerde re-
integratie activiteiten te meten.
Meting van effecten is mogelijk op basis van activiteit, resultaat en prijs.

Kanttekeningen
De meting is beperkt tot kwantitatieve gegevens. De beleving van werkgever en 
werkzoekende (klanttevredenheid) komt hiermee niet in beeld.

Planning/uitvoering
Vanaf 1 juli 2014 worden alle lopende en nieuwe activiteiten volgens de nieuwe 
werkwijze geregistreerd.
In februari 2015 en daarna elke 6 maanden wordt een rapportage opgeleverd en ter 

informatie aan u aangeboden.
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Bijlagen
Nota effectmeting re-integratie

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : mevr. H. Bogaards

Steller : mevr.  T. Weggen; 32 79; t.weggen@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, no. 245524-1;

gelet op de door het college overgenomen motie 2014-02-VIII,

B E S L U I T:

in te stemmen met de effectmeting re-integratie. 

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.

De griffier,            de voorzitter,


