Onderzoek Participatiewet
Een gesprek met de rekenkamer
Wie zijn wij?

De rekenkamer is binnen de gemeente onafhankelijk. We doen onderzoek naar wat de
gemeente doet. Wij onderzoeken of de gemeente ook echt doet wat ze belooft te doen. Nu
onderzoeken wij hoe de gemeente jongeren begeleid die op zoek zijn naar werk. Wij voeren
daarom gesprekken, bellen met jongeren en vragen jongeren een digitale vragenlijst in te
vullen.
Waarom willen we met je praten?

Voor dit onderzoek willen wij graag praten met jongeren die op zoek zijn naar werk of
geholpen zijn om aan het werk te komen. Sommige van die jongeren zouden nog naar school
kunnen gaan.
Wij willen graag jouw verhaal horen. We gebruiken jouw verhaal om een goed onderzoek te
kunnen doen. Belangrijk voor ons is dat we niet alleen het verhaal van de gemeente horen.
Jij kunt ons vertellen hoe het echt gaat.
Wat doen we met je verhaal?

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk. Dat betekent dat niemand na het gesprek weet dat jij dit
hebt verteld. We zorgen dat jij door niemand kan worden herkend.
De rekenkamer is onafhankelijk. Dat betekent dat wij eigen baas zijn. En het betekent voor
jou dat wat je zegt niet bij de gemeente komt.
En: als je niet wil praten, dan hoeft dat natuurlijk niet!
Verder onderzoek

Het kan zijn dat we je vragen of wij jouw gegevens bij de gemeente ook mogen inzien. Dit
doen wij alleen als jij zelf zegt of opschrijft dat we dit mogen doen. Je kunt op elk moment
aangeven dat je dit niet meer wilt. Mocht je hierover meer willen weten dan kun je ons
bellen of een e-mail sturen (070 3532048 / rekenkamer@denhaag.nl)
Lees meer:

Lees meer over het onderzoek: participatiewet
Lees meer over wat wij doen met jouw gegevens in ons privacybeleid. Je vindt hier ook wie je
kan bellen voor meer informatie.

