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Kennis te nemen van 
1. de tweede kwartaalrapportage 2020 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
 
Context 
De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Montferland en Doetinchem voeren samen de 
Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening uit in de gemeenschappelijke regeling 
Laborijn. Onderdeel van de periodieke informatievoorziening aan de gemeenten zijn de 
kwartaalrapportages. De tweede kwartaalrapportage 2020 is besproken in de vergadering 
van het dagelijks bestuur van Laborijn op 28 augustus 2020 en wordt ter informatie aan 
uw gemeenteraad aangeboden (zie bijlagen). 
 
Kernboodschap 
Laborijn geeft op vier gebieden inzicht in de werkzaamheden en de prestaties. Dat zijn het 
Programma Inkomen & Maatschappelijke Participatie, het Programma Ontwikkelen naar 
Werk, het Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering en het Programma 
Algemene overhead. Daarnaast is de monitor van de voortgang van het plan van aanpak 
Samen sterk voor inwoners naar werk opgenomen. 

 
De kwartaalrapportage gaat bij deze programma’s in op de effecten van de coronacrisis.  

 TOZO 
Laborijn voert de TOZO-regeling uit. Er zijn in totaal voor ongeveer € 12 miljoen aan 
uitkeringen verstrekt (dat vergoed wordt door het Rijk evenals de uitvoeringskosten). 

 Het effect op de re-integratie-, trainings- en werkactiviteiten van Laborijn. Dit kwam 
deels stil te liggen en het is het moeilijker om mensen te plaatsen op nieuw werk. Ook 
melden zich meer (vooral in de gemeente Doetinchem) nieuwe klanten. 

 Wsw 
Een deel van de (Wsw-)collega’s moest vanwege het risico om besmet te raken thuis 
blijven en een aantal detacheringen zijn afgeschaald. Het afgelopen kwartaal is dat 
deels hersteld. Laborijn moet bijsturen en nieuwe werkplekken voor zowel Wsw-
medewerkers als klanten uit de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet vinden of 
creëren. Vandaar dat er een herstelplan is opgesteld. Financieel worden op de 
uitvoering Wsw per saldo geen problemen verwacht. Weliswaar zijn meer kosten 
gemaakt en ligt de omzet lager, maar dit wordt gecompenseerd door de hiervoor 
bedoelde compensatie-uitkeringen van het Rijk. 

 Financiën 
Op Wsw-gebied zijn er ontwikkelingen die het financieel resultaat ten opzichte van de 
begroting positief beïnvloeden. Het Rijk heeft haar SW-bijdrage 2020 fors hoger 
vastgesteld. Dit leidt tot een aanzienlijk voordeel. Daarnaast is er sprake van een 
lagere afdracht voor de WW-premie. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet 
arbeidsmarkt in balans is er sprake van WW-premiedifferentiatie naar de aard van de 
contracten. Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
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Laborijn ontvangt een substantiële korting op de bij de begroting 2020 ingeschatte 
premieafdracht omdat bijna alle Wsw-medewerkers in vaste dienst zijn. Tegelijkertijd 
zien we dat het afgesloten pensioenakkoord Wsw voor een deel van onze Wsw-
medewerkers aanleiding geeft om, eerder dan verwacht, hiervan gebruik te maken. 
Dat leidt dit jaar tot extra uitstroom en een lagere salarislast. Als gevolg hiervan is de 
verwachting dat overall in 2020 een positief financieel resultaat zal zijn.  

 BUIG 
Het nader voorlopig budget BUIG is vanwege de daling van het aantal 
uitkeringsgerechtigden in Nederland in 2019 fors naar beneden bijgesteld, terwijl er 
nu juist een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden te constateren is. De 
verwachting is dat het definitieve budget in de septembercirculaire gaat stijgen, maar 
het is nog onduidelijk of de tekorten die nu ontstaan daardoor (volledig) worden 
teruggedrongen.  

 
Vervolg 
De coronacrisis blijft impact hebben op de organisatie en bedrijfsvoering van Laborijn. 
De consequenties worden goed gemonitord en in de kwartaalrapportages in beeld 
gebracht evenals de wijze waarop Laborijn hierop voorsorteert en acteert. In het vervolg 
worden de kwartaalrapportages via verwijzing naar de website van Laborijn aan u ter 
beschikking gesteld. 
 
Bijlagen 
1. kwartaalrapportage Q2 Laborijn 
2. Infographic bij kwartaalrapportage Q1 2020 Laborijn 
3. Infographic voortgang plan van aanpak Doetinchem Laborijn Q1 2020 
 


