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Onderwerp: Sturing bestuur Laborijn  
Portefeuillehouder: Wethouder Huizinga 
Datum: 9 juli 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
De rol van het bestuur van Laborijn in het verbeteren van de dienstverlening en 
bejegening van cliënten van Laborijn in de afgelopen periode. 
 
Context 
Tijdens de raadsvergadering op 27 juni 2019 is toegezegd u een overzicht te verstrekken 
van de rol van het dagelijks en algemeen bestuur van Laborijn om tot verbetering van de 
dienstverlening en het cliëntcontact te komen. Met deze raadsmededeling komt het 
college tegemoet aan de gedane toezegging. 
 
Kernboodschap 
In de laatste jaren is door het dagelijks bestuur (en op wat meer afstand het algemeen 
bestuur) van Laborijn op veel momenten gestuurd op het verbeteren van de 
dienstverlening van Laborijn en de bejegening van cliënten. Hierna volgt een beknopt 
overzicht van sturingsmomenten door het bestuur van Laborijn:  
 
Opbouwfase 

 De jaren 2016 en 2017 stonden in het teken van de opbouw van de fusieorganisatie. 
Bovendien is in deze periode gemeente Aalten toegetreden tot de gemeenschappelijke 
regeling Laborijn. 

 
Aanpak regelarme bijstand 

 In 2017 heeft Moventum onderzoek gedaan naar de door inwoners van gemeente 
Doetinchem ervaren hindernissen voor uitstroom naar betaald werk. Op basis van de 
onderzoeksresultaten is aan Laborijn opdracht gegeven om samen met de 
ketenpartners tot een plan van aanpak te komen. Het opgeleverde en uitgevoerde plan 
van aanpak regelarme bijstand bevatte onder andere concrete activiteiten ter 
verbetering van de cliëntbejegening. Ook de ‘marsroute naar excellente 
dienstverlening’ werd door Laborijn gestart. 

 
Bestuursopdracht en plan van aanpak 

 Begin 2018 ontving het bestuur van Laborijn het eerste signaal van de directie dat 
Laborijn niet kon voldoen aan de gemaakte uitvoeringsafspraken. Op verzoek van het 
bestuur is in maart 2018 een analyse van de organisatie opgeleverd aan het dagelijks 
bestuur. De organisatieanalyse vormde aanleiding voor een second opinion.  

 Op basis van de resultaten van de second opinion heeft het bestuur in juli 2018 een 
bestuursopdracht (inclusief inhoudelijke opdracht) gegeven aan de directie. Onderdeel 
van de bestuursopdracht waren onder andere resultaatafspraken ten aanzien van de 
verbetering van de toeleiding naar werk, de cliëntbejegening en het toepassen van de 
menselijke maat, de ervaren kwaliteit van de dienstverlening en de doorontwikkeling 
van de organisatie. Het dagelijks bestuur heeft de directie opdracht gegeven om de 
bestuursopdracht te vertalen naar een concreet actieplan, inclusief financiële 
consequenties.  
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 In oktober 2018 is een concept-plan van aanpak besproken in het dagelijks bestuur. 
Tijdens die bespreking heeft het bestuur de directie opgedragen om het uitgangspunt 
‘mens centraal, basis op orde’ duidelijker als vertrekpunt te nemen voor de acties in het 
plan. Op verzoek van het dagelijks bestuur zijn in oktober 2018 ook de 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken (sociale werkvoorziening en andere 
medewerkers) besproken. Tijdens de bespreking zijn door de directie de ‘samen maken 
we het beter plannen’ gepresenteerd, waaruit blijkt hoe het management tot 
verbetering van de medewerkerstevredenheid wil komen. 

 In november 2018 is gesproken over het gebrek aan commitment bij de algemeen 
directeur om met spoed te komen tot een goed plan van aanpak. Bovendien heeft het 
dagelijks bestuur in november 2018 aandacht gevraagd voor het belang van draagvlak 
voor de doorontwikkeling van de organisatie. Concreet is de directie opgedragen te 
zorgen voor afstemming met de medewerkers, OR, werkgevers en inwoners. Aan de 
directie is meegegeven aandacht te besteden aan het bijeenbrengen van verschillende 
culturen binnen de organisatie. En het dagelijks bestuur heeft de aanvullende opdracht 
verstrekt om een monitor te ontwikkelen om de resultaten van het plan van aanpak 
goed te kunnen volgen en bij te kunnen sturen waar nodig. 

 Op 7 december is het definitieve plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk 
vastgesteld in het algemeen bestuur van Laborijn en aangeboden aan de deelnemende 
gemeenten. Na instemming van de gemeenteraad van Doetinchem met het plan van 
aanpak en de financiële consequenties, is Laborijn eind januari 2019 overgegaan tot 
uitvoering van het plan van aanpak gericht op de cliënten Participatiewet in onze 
gemeente. 

 In het kader van de organisatieontwikkeling die in het plan van aanpak is opgenomen, 
heeft het dagelijks bestuur in februari 2019 gevraagd naar de stand van zaken 
aangaande de te benoemen doorontwikkelaar. De directie is opgedragen de 
doorontwikkelaar met spoed aan te stellen. 

 In februari 2019 heeft het dagelijks bestuur de directie opnieuw opdracht gegeven te 
komen met de monitor bij het plan van aanpak. De indicatoren in de monitor zijn 
besproken. De eerste, gevulde monitor voor gemeente Doetinchem is onlangs 
opgeleverd en wordt aan uw gemeenteraad aangeboden. 

 
Klachten en bezwaren 

 In mei 2018 is het jaarverslag 2017 van de commissie bezwaarschriften in het dagelijks 
bestuur besproken. Het dagelijks bestuur heeft aangedrongen om aan de slag te gaan 
met concrete verbeterpunten op basis van het jaarverslag. De directie bevestigde 
daarop dat Laborijn alert is op signalen waaruit de noodzaak blijkt de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. 

 In juli 2018 heeft het DB opdracht gegeven tot het verstrekken van jaarlijks inzicht in 
het aantal en de aard van klachten en bezwaren. 

 In augustus 2018 is de tweede kwartaalrapportage 2018 besproken. Het dagelijks 
bestuur heeft aandacht gevraagd voor de niet-tijdige afhandeling van klachten en de 
toename van het aantal bezwaarschriften. De algemeen directeur heeft hierop 
gereageerd door aan te geven dat de niet-tijdige afhandeling bijna altijd te maken 
heeft met het niet of niet tijdig verstrekken van informatie door de cliënt. De stijging 
van het aantal bezwaarschriften kon de directie op dat moment niet uitleggen. Daarop 
heeft het dagelijks bestuur gevraagd dit uit te zoeken en hierop zo nodig te sturen.  
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 In februari 2019 is bij de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2018 door het 
dagelijks bestuur opnieuw gevraagd om een nadere verklaring van het aantal 
bezwaarschriften en klachten per gemeente. Gebleken is dat het toegenomen aantal 
bezwaren samen hangt met het fors toegenomen aantal beschikkingen dat Laborijn 
heeft afgegeven. 

 In februari 2019 ontving het bestuur van Laborijn de brief van Rooie Vrouwen Oude 
IJsselstreek over de bejegening van cliënten door Laborijn. Het dagelijks bestuur is in 
gesprek gegaan met de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek over de klachten die bij hun 
meldpunt waren binnengekomen. Bovendien heeft het dagelijks bestuur besloten een 
onafhankelijk onderzoek naar de bejegening van cliënten en de klachtenprocedure in 
te stellen. In maart 2019 heeft het dagelijks bestuur de onderzoeksopdracht verstrekt 
aan een onafhankelijk adviesbureau. 

 In april 2019 heeft het dagelijks bestuur het jaarverslag van de commissie 
bezwaarschriften 2018 en het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman 2018 
besproken. Het dagelijks bestuur heeft de directie opdracht gegeven tot wederzijds 
begrip te komen met de commissie, zodat de normatieve opmerkingen van de 
commissie en de ombudsman als leer- en verbeterpunten voor de organisatie dienen. 
Ook heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven een schriftelijke reactie te versturen 
aan de commissie en de ombudsman. Naar aanleiding van de schriftelijke reactie 
hebben gesprekken plaatsgevonden tussen directie en de commissie en de ombudsman. 

 In juni 2019 is het onderzoeksrapport naar de omgang met cliënten door Laborijn 
opgeleverd. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft het dagelijks bestuur 
de directie opdracht gegeven om de aanbevelingen op korte termijn om te zetten in 
concrete verbeteracties om de cliëntbejegening te verbeteren. De eerste 
verbetermaatregelen zijn inmiddels doorgevoerd. De maatregelen voor de middellange 
termijn volgen in juli 2019. 

 
Werkgeverschap directie 

 Het invullen van de werkgeversrol voor de algemeen directeur behoort tot de 
verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van Laborijn. Informatie hierover is, 
gezien de persoonlijke aard en implicaties, niet opgenomen in het overzicht. Wel kan 
gemeld worden dat de afgelopen tijd door het dagelijks bestuur periodiek gesprekken 
zijn gevoerd met de algemeen directeur over de doelen, voortgang en resultaten van 
het functioneren. 

 Op initiatief van het dagelijks bestuur zijn Laborijn en de algemeen directeur thans 
constructief in gesprek over de toekomst van de organisatie en de positie van mevrouw 
Talstra in dat kader. Op dit moment heeft zij buitengewoon verlof en werkt zij dus 
niet. Partijen hebben afgesproken nu geen verdere informatie te verschaffen. Gezien 
de afwezigheid van de algemeen directeur heeft het dagelijks bestuur afspraken 
gemaakt over tijdelijke vervanging. Het dagelijks bestuur heeft de heer Janssen 
(directeur bedrijfsvoering) bereid gevonden tijdelijk de rol van algemeen directeur in te 
vullen. 

 
Vervolg 
- 
 


