
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2019-80) 

 

 
Documentnummer: 1227664 / 1464934 
Inlichtingen bij: P. Helming 
Telefoonnummer:  (0314) 377 377 
 Pagina 1 van 2 

 
   

 

Onderwerp: Verbetermaatregelen cliëntcontact Laborijn en 
voorgenomen uittreding gemeente Oude IJsselstreek uit 
GR Laborijn 

Portefeuillehouder: Wethouder Huizinga 
Datum: 9 juli 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
De reactie van het college van gemeente Doetinchem op de continuering en verdere 
verbetering van de dienstverlening van Laborijn. 
 
Context 
Woensdag 12 juni 2019 presenteerde adviesbureau Berenschot de resultaten van het 
onafhankelijk onderzoek naar de bejegening van cliënten door Laborijn. Een dag later 
maakte het college van gemeente Oude IJsselstreek bekend uit de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn te willen treden. De gemeente Oude IJsselstreek heeft het algemeen 
bestuur inmiddels per brief op de hoogte gesteld van het voornemen uit te treden. 
 
Kernboodschap 
 
Continuïteit dienstverlening hoogste prioriteit 
Voor het college van Doetinchem heeft continuïteit van goede dienstverlening aan 
inwoners en klanten de hoogste prioriteit. Het college draagt Laborijn op de komende 
periode in te blijven zetten op verbetering van de dienstverlening aan en de bejegening 
van cliënten. Het college verwacht een toekomstbestendige aanpak waarmee gewerkt 
wordt aan herstel van vertrouwen. Een aanpak die voortbouwt op de reeds gestarte 
uitvoering van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk van Laborijn. 
Het college roept alle betrokkenen op om de rust te bewaren in het belang van onze 
inwoners, cliënten met een bijstandsuitkering, medewerkers in de sociale werkvoorziening 
en de andere medewerkers van Laborijn. 
Hiermee geeft het college ook uitvoering aan de motie die de voltallige raad op 27 juni 
2019 heeft aangenomen. Daarin hebt u het college opgedragen aan het algemeen bestuur 
van Laborijn aan te geven: Alles te doen wat nodig is om de steun en hulp voor de klanten 
van Laborijn niet in gevaar te brengen, rust en het vertrouwen op de werkvloer terug te 
brengen en focus te houden op het optimaliseren van de dienstverlening. 
 
Laborijn treft maatregelen om de dienstverlening en bejegening te verbeteren. 
De onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van Berenschot geven duidelijke, concrete 
aanknopingspunten om de dienstverlening van Laborijn te verbeteren. Deze vormen de 
basis voor de verbetermaatregelen voor de korte en middellange termijn die Laborijn 
treft. Het gaat om praktische maatregelen en maatregelen die gericht zijn op 
fundamentele veranderingen in de organisatie en de dienstverlening aan cliënten en 
inwoners. Deze maatregelen zijn gegroepeerd rond drie centrale thema’s: 
1. klanttevredenheid: de klant centraal; 
2. klantbejegening: de menselijke maat; 
3. leiderschap en regionale samenwerking. 
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Op korte termijn treft Laborijn maatregelen zoals het direct uitvragen van 
cliëntervaringen via een korte enquête na cliëntcontact, in gesprek gaan met SW-
medewerkers over hun beleving en eventuele klachten en het aanpassen van alle 
communicatie-uitingen op leesbaarheid en toegankelijkheid. De maatregelen op 
middellange termijn hebben onder andere betrekking op het inrichten van een 
klankbordgroep van cliënten, het formuleren, monitoren en sturen op targets ten aanzien 
van cliënttevredenheid en het inbedden van hostmanship als uitgangspunt in de 
dienstverlening. 
In opdracht van het college ziet de Doetinchemse vertegenwoordiging in het algemeen 
bestuur van Laborijn nadrukkelijk toe op een snelle en zorgvuldige implementatie van de 
aangekondigde verbetermaatregelen. Ook hier is de aansluiting bij het lopende plan van 
aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk van belang. 
 
Uittreding gemeente Oude IJsselstreek 
De uittreding van gemeente Oude IJsselstreek moet zorgvuldig en juridisch correct 
verlopen. In artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn is het proces van een 
uittreding geregeld. Het college van Oude IJsselstreek kan op zijn vroegst per 1 januari 
2021 uittreden. Het algemeen bestuur van Laborijn heeft de taak om, op kosten van 
gemeente Oude IJsselstreek, een uittredingsvoorstel te maken met betrekking tot de 
gevolgen van de uittreding voor de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Over het 
uittredingsvoorstel moet uiteindelijk instemming worden gevraagd aan de colleges van 
alle deelnemende gemeenten. Op dat moment wordt ook uw gemeenteraad betrokken bij 
het proces. 
 
Vervolg 
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