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> 54% van de gemeenten werkt in officieel 
verband samen bij de uitvoering van de WWB 

> 36% van de gemeenten werkt samen in een 
gemeenschappelijke regeling 

> 18% op basis van een overeenkomst, inkoop 
of uitbesteding 

> 37% van de gemeenschappelijke regelingen 
heeft een verzorgingsgebied van 100.000+ 
inwoners 

> Het takenpakket van samenwerkings-
verbanden is beperkter dan van reguliere 
sociale diensten (maar dat gaat veranderen) 

> Trend: 70% van de gemeenten zal per 2015 
in een officieel verband samenwerken bij de 
uitvoering van de Participatiewet 

> Trend: re-integratietaak van sw-bedrijf steeds 
vaker gekoppeld aan die van sociale dienst 
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Voorwoord 
 
Samenwerking tussen gemeenten was er eerder dan Thorbecke. Het hoeft dus ook 
niemand te verbazen dat de meeste gemeenten officieel samenwerken bij de uitvoering 
van de Wet werk en bijstand. Het ziet er zelfs naar uit dat dat aantal zal het komende 
jaar snel verder groeit: wat te moeilijk, te kwetsbaar of te duur is voor één gemeente, 
kan prima worden uitgevoerd met de buren.  
 
Het moet zelfs. In de vakliteratuur wordt gesproken over de 'decentralisatieparadox': de 
decentralisatie op het gebied van zorg en participatie vergt een grotere schaal. Op het 
eerste gezicht wringt dat met de idealen van de decentralisatie en met de invloed voor 
gemeenteraden en colleges. Maar dat is tenminste ook een kwestie van zorgvuldige 
afspraken op ambtelijk en bestuurlijk niveau.  
 
Divosa beschouwt intergemeentelijke uitvoeringsorganisaties zoals intergemeentelijke 
sociale diensten als een prima vehikel voor de samenwerking tussen gemeenten op het 
sociale domein. Zij profiteren van een grotere schaal. Tegelijkertijd is goed mogelijk om 
de individuele gemeente herkenbaar te houden. Zo doe je lokaal wat lokaal kan en 
regionaal wat regionaal moet.  
 
Gemeenten kunnen niet zonder hun buren. Heel wat gemeenten nemen in deze tijd  
beslissingen over de oprichting van een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Voor 
hun burgers is te hopen dat die beslissingen gunstig uitvallen.  
 
 
 
 
 
René Paas, 
voorzitter Divosa 
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Intergemeentelijke samenwerking 
 
Steeds meer gemeenten werken samen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Deze Divosa-
monitor factsheet gaat over intergemeentelijke samenwerking op het terrein van werk & inkomen. 
 
Helft gemeenten werkt samen bij uitvoering Wet werk en bijstand  
 
54% van de gemeenten werkt in 2013 bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand samen in een 
officieel verband (stand juli 2013). Het gaat om taken rondom inkomensverstrekking en re-integratie. 
Gemiddeld zijn er 3 gemeenten betrokken bij een samenwerking. In de praktijk zal de samenwerking 
nog groter zijn omdat het tussen gemeenten gebruikelijk is om kennis uit te wisselen en taken te 
verdelen zonder dat daar een formele samenwerking aan te pas komt.1 
 
Tabel 1: Intergemeentelijke samenwerking werk & inkomen juli 2013  
 

 GR-en Andere 
samenwerkings-

verbanden 

Totaal 
samenwerkings-

verbanden 

Aantal 43 30 73 

Betrokken gemeenten 146 75 221 

Gemiddeld aantal gemeenten  
in de samenwerking 

3,4 2,5 3,0 

% gemeenten 36% 18% 54% 

Bron: Divosa-ledenadministratie en Divosa enquêtegegevens. 

                                                
1 Ook is het al zeer gebruikelijk om samen te werken op taken rondom handhaving en bij de uitvoering van de Bbz. In deze 
factsheet gaat het om taken rondom het verstrekken van een uitkering, eventueel aangevuld met re-integratie. 

Samenvatting 
 
Intergemeentelijke samenwerking is de norm geworden bij de uitvoering van gemeentelijke 
taken op het gebied van werk en inkomen. 54% van de gemeenten werkt in 2013 bij de 
uitvoering van de Wet werk en bijstand samen in een officieel verband (stand juli 2013). Het 
gaat om taken rondom inkomensverstrekking en re-integratie. In de praktijk zal de 
samenwerking nog groter zijn omdat het tussen gemeenten gebruikelijk is om kennis uit te 
wisselen en taken te verdelen zonder dat daar een formele samenwerking aan te pas komt. 
 
Het aantal gemeenten dat samenwerking zoekt voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand 
(en vanaf 2015 de nieuwe Participatiewet) groeit door. Naar verwachting zal 70% van de 
gemeenten vanaf 2015 samenwerken in een officieel verband. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
intergemeentelijke sociale dienst, een herindeling of een ambtelijke fusie. 
 
De belangrijkste reden om samen te werken is kostenbeheersing: gemeenten verwachten 
efficiënter te kunnen werken als zij hun krachten bundelen en een groter schaalniveau bereiken. 
Ook wil een aantal gemeenten samenwerken omdat zij de drie decentralisaties gezamenlijk en 
integraal willen oppakken in de regio. Andere veel genoemde redenen om samen te werken zijn: 
slagkracht, kwaliteitsverbetering en continuïteit.  
 
De samenwerkingsverbanden zullen in de toekomst ook steeds vaker het sw-bedrijf herbergen en 
(onderdelen van) de Wmo uitvoeren. 
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Ook grote gemeenten werken samen 
 
Samenwerkingsverbanden van sociale diensten ontstonden aanvankelijk tussen kleinere gemeenten. 
Daaraan kwam feitelijk een einde toen op 1 januari 2007 de Sociale Dienst Drechtsteden ontstond, 
een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. De dienst nam na de G4 meteen de 5e plek in op de ranglijst 
van grote sociale diensten. Inmiddels zijn meer grotere gemeenten betrokken in een 
samenwerkingsverband of in gesprek over een mogelijke samenwerking in de toekomst.  
  
Samenwerking verandert constant 
 
Intergemeentelijke samenwerking is onderhevig aan sterke veranderingen. Sommige 
samenwerkingsverbanden zijn tijdens hun bestaan uitgebreid met nieuwe gemeenten. Ook verandert 
de samenstelling van samenwerkingsverbanden door herindeling en uittreding van gemeenten. 
Herindelingen kunnen ook tot de opheffing van een samenwerkingsverband leiden omdat er een 
nieuwe gemeente ontstaat uit het samenwerkingsverband. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de ISD 
Zuidwest Friesland. 
 
Samenwerking ook met kredietbank en sw-bedrijf 
 
Een enkel samenwerkingsverband biedt ook onderdak aan de kredietbank zoals de RSD 
Alblasserwaard-Oost/Vijfherenlanden. Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten (en dus ook 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) fuseren met het sw-bedrijf tot één GR. Dit is gebeurd 
met de ISD Walcheren en de ISD Midden-Langstraat die inmiddels zijn uitgebreid en omgedoopt tot 
Orionis Walcheren en Baanbrekers. 

Vormen van samenwerking 
 
Er zijn verschillende vormen waarop gemeenten kunnen samenwerken. De meest lichte vormen 
van samenwerken behelzen een ad hoc samenwerking, het afstemmen van beleid en de inkoop 
van re-integratie of het uitbesteden van een aantal zeer specialistische taken zoals de uitvoering 
van het bijstandsbeleid voor zelfstandigen (de Bbz). 
 
In meer verdergaande vormen van samenwerking, werken gemeenten samen in een officieel 
verband en dragen zij een aantal kerntaken uit de Wet werk en bijstand over aan een andere 
gemeente of een gemeenschappelijke regeling (GR).   
 
De Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het mogelijk dat gemeenten, provincies en 
waterschappen samenwerken in een gemeenschappelijke regeling. De verschillende vormen zijn: 
 
1_ GR, tevens Openbaar lichaam (8.1.Wgr)  
2_ GR, met een gemeenschappelijk orgaan (8.2. Wgr)  
3_ GR, met een centrumgemeente (8.3. Wgr), tevens Openbaar lichaam  
4_ GR, met een centrumgemeente (8.3. Wgr), niet zijnde Openbaar lichaam 
 
Andere officiële samenwerkingsverbanden werken samen via publiekrechtelijke overeenkomsten. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om inkoop, een dienstverleningsovereenkomst, uitbesteding, of om 
een gemeenschappelijk ambtelijk apparaat van verschillende gemeenten dat de uitvoering 
verzorgt voor alle gemeenten (Stimulansz, 2005). 
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Samenwerking creëert 100.000+ verzorgingsgebieden 
 
37% van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een gemeenschappelijke regeling heeft 
een verzorgingsgebied van meer dan 100.000 inwoners. Zij bedienen tussen de 35.000 en 270.000 
inwoners. Gemiddeld komt de bevolking van de samenwerkende gemeenten uit op bijna 93.000 
inwoners. De grotere gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties zijn vergelijkbaar met grote steden.  
 
Tabel 2: Omvang gemeenschappelijke regelingen naar bevolking  
 

De tien grootste gemeenschappelijke 
regelingen 

WWB’ers 
(2012) 

Bevolking 
 

Vergelijkbaar met Bevolking 

1_ Sociale Dienst Drechtsteden 4.790 267.897 Eindhoven 218.456 

2_ Leiden – Leiderdorp 3.390 146.489 Haarlemmermeer 144.126 

3_ Werkplein Venlo – Venray 2.850 143.220 Den Bosch 142.756 

4_ IJmond werkt! 2.450 159.400 Enschede 158.639 

5_ Werkplein Baanzicht 2.310 125.170 Zoetermeer 123.064 

6_ RSD Kromme Rijn Heuvelrug 2.020 189.128 Almere 195.090 

7_ RSD Werk en Inkomen Lekstroom 1.190 176.962 Breda 178.256 

8_ RSD Alblasserwaard / 
Vijfheerenlanden  

1.130 141.705 Den Bosch 142.756 

9_ ISD Bollenstreek 890 120.460 Leiden 119.746 

10_ OptimISD 830 118.514 Dordrecht 118.528 

Bron: Divosa en CBS, bewerking Divosa. Bevolking per 1 januari 2013. 
 
Samenwerking sluit aan bij arbeidsmarktregio’s 
 
De bestaande samenwerkingsverbanden vallen over het algemeen binnen de 35 arbeidsmarktregio´s. 
De overgrote meerderheid van de samenwerkingsverbanden hebben van doen met één 
arbeidsmarktregio. 
 
De congruentie met de sw-bedrijven is minder eenduidig. Dat komt omdat er 90 sw-bedrijven zijn. Er 
zijn meerdere samenwerkingsverbanden die te maken hebben met twee sw-bedrijven. 
 



 
 
 

6  

Kaart 3: Samenwerkingsverbanden en arbeidsmarktregio’s 

 
Bron: Divosa en Regioatlas. De arbeidsmarktregio’s zijn weergegeven met zwarte lijnen. De 
samenwerkingsverbanden met gekleurde vlakken. 
 
Kaart 4: Samenwerkingsverbanden en verzorgingsgebied sw-bedrijven 

 
Bron: Divosa en Regioatlashttp://www.regioatlas.nl. De sw-regio’s zijn weergegeven met zwarte lijnen. De 
samenwerkingsverbanden met gekleurde vlakken. 



 
 
 

7  

 
Takenpakket samenwerkingsverbanden beperkter 
 
Tussen sociale diensten die samenwerken in een intergemeentelijke sociale dienst en reguliere sociale 
diensten bestaan verschillen.2 Intergemeentelijke sociale diensten hebben een minder breed 
takenpakket dan andere sociale diensten. Terwijl meer dan de helft van de sociale diensten in 2010 
ook de individuele Wmo-verstrekkingen verzorgde, was dat bij intergemeentelijke sociale diensten 
maar bij 27% het geval. Ook waren Isd-en in 2010 minder vaak betrokken bij het Wsw-beleid van hun 
gemeenten (9 versus 36%).3  
 
Figuur 1: Uitvoering Wmo (bepaalde onderdelen) door sociale diensten (2010) 
 

 

                                                
2 NB: Niet alle gemeenschappelijke regelingen noemen zichzelf een Isd, Rsd of Iasz. En niet alle Isd-en vormen een GR. Zo zijn één 
Isd en één Iasz geen GR. De groep GR-en en Isd-en zijn dus niet voor 100% gelijk.  
3 Data enquête CAB/Divosa-monitor 2010. Eerdere Divosa-monitoren (2009 en 2008) leverden soortgelijke resultaten op.  

Historie intergemeentelijke samenwerking 
 
In de jaren 1980-1990 bestonden er al enkele regionale samenwerkingsverbanden. Ze 
verdwenen, vaak omdat de humeuren van bestuurders daartoe aanleiding waren. Nieuwe kansen 
op samenwerking in zo’n regio ontstonden dan ook vaak pas opnieuw als niemand zich de 
geschiedenis van het vorige debacle nog kon herinneren.   
 
De tijdelijke stimuleringsregeling: 2005-2007: 
Een geslaagde lobby, van onder andere Divosa, leidde in de periode 1 november 2005 tot 1 
januari 2007 tot de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Abw/WWB (TSSA)’. 
Deze regeling bood gemeenten, die serieuze plannen hadden om hun sociale diensten te laten 
samenwerken extra middelen en inhoudelijke ondersteuning. In deze periode zijn ongeveer 
twintig samenwerkingsverbanden van de grond gekomen en is veel expertise ontstaan over de 
totstandkoming en vormgeving van een intergemeentelijke of regionale sociale dienst. Ook het 
Platform Intergemeentelijke Sociale Diensten van Divosa is in deze periode opgericht.  
 
Financiering van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: 
De wet ´Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de 
Wet werk en bijstand (30679)´ maakte per 1 januari 2007 een einde aan de financiering van 
samenwerkende gemeenten als één entiteit op basis van een gemeenschappelijke regeling. 
Hierdoor werden de deelnemende gemeenten in een samenwerkingsverband weer als individuele 
gemeente gefinancierd. Volgens de toen dienst doende staatssecretaris Henk van Hoof legde 
deze wet de democratische controle van samenwerkende gemeenten weer terug bij de 
individuele gemeenten. In de uitvoering van de intergemeentelijke en regionale sociale diensten 
dacht men hier anders over: meer bureaucratie.  
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Figuur 2: Uitvoering Wsw (bepaalde onderdelen) door sociale diensten (2010) 
 

 
 
Isd-en concentreren zich over het algemeen op het uitvoeren van de WWB en het minima- en 
armoedebeleid. Daarnaast is driekwart van de Isd-en ook verantwoordelijk voor de 
schuldhulpverlening. Dit is vergelijkbaar met andere sociale diensten.  
 
Figuur 3: Uitvoering schuldhulpverlening (bepaalde onderdelen) door sociale diensten (2010) 
 

 
 
 
Samenwerkingsverbanden en integrale aanpak 
 
Intergemeentelijke sociale diensten werkten in 2009 minder samen met andere gemeentelijke 
afdelingen of diensten dan sociale diensten die één gemeente bedienen. Grotere gemeenten werkten 
het vaakste samen met andere gemeentelijke afdelingen. Kleinere gemeenten volgden. Isd-en 
werkten het minste samen. Vooral op de terreinen jeugdbeleid, economisch beleid en juridisch beleid. 
Maar ook op terreinen als participatie, inburgering, arbeidsmarkt en welzijn/zorg werkten zij minder 
samen.4 
 
De samenwerking van intergemeentelijke sociale diensten met externe partners was in 2009 op 
ongeveer gelijk niveau als die van kleinere gemeenten. Grotere gemeenten werkten meer samen met 
externe partners dan Isd-en en kleinere gemeenten. De samenwerking van grotere gemeenten met 
welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en jeugdzorg was bijvoorbeeld beduidend hoger. In de 
samenwerking met UWV, sw- en re-integratiebedrijven en instellingen voor middelbaar onderwijs en 
schuldhulpverlening lag de mate samenwerking van grote gemeenten en Isd-en daarentegen niet ver 
uit elkaar.5 

                                                
4 Divosa-monitor 2009, p.116. 
5 Divosa-monitor 2009, p.119. 
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De toekomst van samenwerking: meer samenwerken op meer taken 
 
De intergemeentelijke samenwerking is in beweging. Een aantal ontwikkelingen zijn: 
 
> 35% van de samenwerkingsverbanden stelt dat de samenstelling van het verband gaat wijzigen 

door toe- of uittredende gemeenten. 
> 27% voorziet een wijziging van de juridische status. 
> 36% voorziet een uitbreiding van het verband met het sw-bedrijf. Vooral bij bestaande 

gemeenschappelijke regelingen is dat het geval (44%).  
> 18% van de samenwerkingsverbanden krijgt er Wmo-taken bij. Dit geldt vooral voor de 

gemeenschappelijke regelingen (24%). 
 
Tabel 3: Ontwikkelingen in de samenwerking 
 

Welke veranderingen verwacht u in de huidige 
samenwerking tussen nu en de invoering van de 
Participatiewet per 1 januari 2015?  

Alle 
verbanden 

(n=66) 

GR 
(n=42) 

Andere 
(n=24) 

Toe- of uittredende gemeenten 35% 36% 33% 

Herindeling deelnemende gemeenten 15% 17% 13% 

Wijziging juridische status 27% 24% 33% 

Uitbreiding met sw-bedrijf 36% 43% 25% 

Uitbreiding takenpakket met Wmo-taken 18% 24% 8% 

Geen van bovenstaande veranderingen  32% 21% 50% 

Bron: Divosa-enquêtegegevens. 
 
Steeds meer gemeenten gaan samenwerken 
 
Rond de 70% van de gemeenten zal per 1 januari 2015 mogelijk in een officieel verband 
samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet.6 De belangrijkste reden om samen te werken is 
kostenbeheersing: gemeenten verwachten efficiënter te kunnen werken als zij hun krachten bundelen 
en een groter schaalniveau bereiken. Ook wil een aantal gemeenten samenwerken omdat zij de drie 
decentralisaties gezamenlijk en integraal willen oppakken in de regio. Andere veel genoemde redenen 
om samen te werken zijn: slagkracht, kwaliteitsverbetering en continuïteit. Grotere 
uitvoeringsorganisaties zijn minder kwetsbaar voor vertrek of ziekte van personeel.  
 
In een deel van de nieuw te ontstane samenwerkingsverbanden zal het sw-bedrijf ook worden 
meegenomen in de gemeenschappelijke regeling. Een deel zal ook de Wmo en de jeugdzorg gaan 
uitvoeren, maar dat is niet vanzelfsprekend.  
 
Een ander type samenwerkingsverbanden dat ontstaat, bestaat uit kleine gemeenten die hun 
ambtelijke organisaties samenvoegen. Naast sociale zaken, gaan dan ook andere taken over naar de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het gaat meestal om ict, P&O en financiën.  
 
Najaar 2013 zijn veel potentiële samenwerkingsverbanden nog aan het onderzoeken of en hoe zij 
willen samenwerken. De finale beslissing zal in veel gemeenteraden eind 2013 of begin 2014 vallen. 
Gemeenten die voor die tijd geen beslissing hebben genomen, zullen dat daarna ook niet snel meer 
doen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

                                                
6 Deze schatting is gebaseerd op het aantal gemeenten dat een samenwerkingsverband in voorbereiding heeft of de mogelijkheid 
tot samenwerking verkent. Het gaat in totaal om 288 van de 408 gemeenten. Het werkelijke aantal kan hoger of lager uitvallen 
vanwege (a) afname van het aantal gemeenten door herindelingen (b) potentiële samenwerkingsverbanden besluiten de 
samenwerking niet door te zetten (c) de mogelijke samenwerking is nog niet (bij Divosa) bekend. 
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Bronnen 
 
> CBS statline: bevolking, bijstandscijfers 
> Divosa (leden)administratie en archief 
> Divosa-enquête onder intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  
> Divosa-monitor 2009 (2009) Meer dan ooit. Sociale diensten en participatiebevordering. Divosa: 

Utrecht. 
http://www.divosa.nl/publicaties/divosa-monitor-2009 

> Divosa-monitor 2010 – deel 1 (2010) Scherp aan de wind. Sociale diensten en 
participatiebevordering. Divosa: Utrecht. 
http://www.divosa.nl/publicaties/scherp-aan-de-wind-divosa-monitor-2010-deel-1 

> Data CAB/Divosa-monitor 2010. 
> Regioatlas: arbeidsmarktregio’s en sw-bedrijven 

www.regioatlas.nl 
> Stimulansz (2005) Bestuurlijke en juridische aspecten van samenwerking. StimulanSZ: Utrecht. 
> Sprank (2011) Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Divosa: Utrecht. Nr. 07-2011, pp. 12-13. 

http://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_03_2011_het_kost_wat_maar_dan_heb_je_ook_wat.pdf 
 
 

Methodologische verantwoording 
 
Deze factsheet is grotendeels gebaseerd op interne Divosa-informatie (archief, ledenadministratie). 
Om de gegevens over de samenwerkingsverbanden te checken en bij verbanden te informeren naar 
toekomstplannen, hebben wij hun in juli een korte vragenlijst toegestuurd. Verbanden die de 
vragenlijst niet hadden ingevuld, zijn van eind juli tot begin augustus telefonisch benaderd. 
Uiteindelijk is de vragenlijst voor 82% van de bij Divosa bekende samenwerkingsverbanden ingevuld. 
Mede op basis van deze gegevens zijn samenwerkingsverbanden gecategoriseerd in ‘GR’ of ‘anders’ 
(tabel 1) en is tabel 3 samengesteld. 
 
De gemeenten die een samenwerking in voorbereiding hebben en bij Divosa bekend zijn, zijn in juli en 
augustus telefonisch benaderd om te informeren naar de voortgang van het proces. Hierop is de 
laatste paragraaf van de factsheet gebaseerd ‘Steeds meer gemeenten gaan samenwerken’ en het 
cijfer van 70%. 
 
 

Intergemeentelijke samenwerking niet goedkoper 
 
Gemeenten denken kosten te besparen door samen te werken. Maar lukt  dat? Onderzoeken 
verschillen van mening en zijn niet altijd representatief. Het antwoord neigt naar ‘nee’ of is op 
zijn best onduidelijk.  
 
De redenen? Besparen op apparaatskosten is minder eenvoudig dan het lijkt en als de 
samenwerking er eenmaal is, wordt daar niet altijd even zorgvuldig op gestuurd. Wanneer 
gemeenten het belangrijk vinden deels vast te houden aan hun eigen beleid (couleur locale) 
wordt het nog moeilijker om efficiencywinst te boeken. In de eerste jaren zijn er bovendien hoge 
opstart- en frictiekosten.  
 
Samenwerkingsverbanden hebben vaak tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren 
en doelmatiger te werken. Dat vertaalt zich in hogere uitvoeringskosten, niet in de laatste plaats 
omdat de organisatie er nogal eens nieuwe taken bij krijgt. 
 
Wie wil samenwerken moet dus ook andere argumenten hebben dan alleen efficiencywinst 
(Sprank, 2010). 
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Begrippenlijst 
  
Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen  
G4 De vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 
G32 Groep van 34 (middel)grote steden: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, 

Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, 
Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, 
Nijmegen, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en 
Zwolle. 

GR Gemeenschappelijke regeling 
Iasz Intergemeentelijke afdeling sociale zaken 
Isd Intergemeentelijke sociale dienst 
Participatiewet Wet in voorbereiding die de WWB, de Wsw en delen van de Wajong 

samenvoegt. Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2015. 
Rsd Regionale sociale dienst 
Sw Sociale werkvoorziening 
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsw Wet sociale werkvoorziening 
WWB Wet werk en bijstand 
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