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In deze verzamelbrief vindt u paragrafen over diverse ontwikkelingen met 

betrekking de Participatiewet, waaronder: 

 

• de aanpassingen naar aanleiding van opname van de 

participatievoorziening beschut werk; 

• de resultaten van de eerste tussentijdse meting banenafspraak, alsmede 

de wijziging van het werkproces bij de doelgroepbeoordeling 

banenafspraak; 

• in hoeverre externe uitbesteding van opsporing en onderzoek van 

uitkeringsfraude door gemeenten (niet) is toegestaan; 

• het naar vermogen activerender maken van de bijstand middels de Wet 

WWB Maatregelen; 

• de resultaten van onderzoek door TNO naar de effectiviteit van re-

integratie en het Kennisprogramma Versterking Gemeentelijke 

Uitvoeringspraktijk door dit ministerie met VNG en Divosa; 

• de uitkomsten van de verdeling van de bijstandsbudgetten en de 

aanpassingen van het vangnet.  

 

De Hoge Raad heeft 13 maart 2015 een uitspraak gedaan over twee personen 

met ieder een eigen woning en afwisselend verblijf in deze woningen. Voor de 

vaststelling van het al dan niet bestaan van een gezamenlijke huishouding voor 

de WWB heeft deze uitspraak gevolgen voor het onderzoek door gemeenten in 

welke woning zich het zwaartepunt van ieders persoonlijke leven zich bevindt. 

 

Gemeenten en UWV krijgen de komende twee jaar extra middelen om jongeren 

met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie actief te bemiddelen naar 

werk. In samenwerking met het ministerie van OCW zet ik in op 

kennisontwikkeling, kennisdeling, professionalisering en vernieuwing. 

 

Opnieuw ga ik in op de noodzaak van een betrouwbare beveiliging van het 

Suwinet door gemeenten en mijn stappen daarin. De Inspectie SZW is gestart 

met het onderzoek naar de beveiliging van Suwinet bij alle gemeenten.  
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Dit onderzoek gaat uitwijzen in hoeverre iedere gemeente aan de essentiële 

beveiligingsnormen voldoet. Gemeenten die nalaten om de beveiliging op orde te 

brengen kunnen na een aantal stappen, als ultimum remedium, worden 

afgesloten van het gebruik van SUWInet. Het escalatieprotocol wordt separaat 

aan iedere gemeente verzonden.  

 

 

 

met hartelijke groet, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid 
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