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Kennis te nemen van 

1. de eerste kwartaalrapportage 2019 van gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
2. de eerste monitor voor gemeente Doetinchem van het plan van aanpak Samen 

sterk voor inwoners naar werk van Laborijn over de periode februari tot juni 2019. 
 
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 eerste kwartaalrapportage 2019 is besproken in de vergadering 
van het dagelijks bestuur van Laborijn op 24 mei 2019 en wordt ter informatie aan uw 
gemeenteraad aangeboden. 
Aanvullend heeft Laborijn een monitor opgesteld. De monitor rapporteert over de 
voortgang van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk voor gemeente 
Doetinchem. 
 
Kernboodschap 
 
Kwartaalrapportage Q1 2019 
Laborijn geeft op een viertal gebieden inzicht in de werkzaamheden en de prestaties. Dat 
zijn: 

1) Programma Inkomen & Maatschappelijke Participatie 
2) Programma Ontwikkelen naar Werk 
3) Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering 
4) Programma Algemene overhead 

 
Wij belichten enkele ontwikkelingen en resultaten: 
 
- In de afgelopen periode heeft een verdere daling van het klantenbestand 

plaatsgevonden. De werkloosheid blijft dalen in de Achterhoek en ook mensen met 
een uitkering profiteren hiervan. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 
was aan het einde van het eerste kwartaal 2019 2.148. Dit is een daling van 34 
huishoudens. 

- In de gemeente Doetinchem is het aantal huishoudens in de bijstand gedaald van 
1.234 per januari 2019 naar 1.207 per 31 maart 2019. Dit is een daling van 2,2%. De 
werkelijke lasten bijstand zijn in het eerste kwartaal 2019 € 3.905.620. 

- De daling van het bijstandsniveau resulteert in lagere BUIG-lasten. In april 2019 zijn de 
nadere voorlopige budgetten 2019 bekend geworden. Voor de gemeenten Aalten, 
Doetinchem en Oude IJsselstreek betekent dit een afname van circa 1 miljoen euro. In 
oktober 2019 worden de definitieve verdelingen van de bijstandsbudgetten 2019 
bekend gemaakt. 
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- Laborijn-breed is 50% van de totale uitstroom het gevolg van aanvaarden van werk of 
het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep. Voor de gemeente Doetinchem is dit 
tevens 50%. In het eerste kwartaal 2019 zijn in totaal 90 uitkeringen beëindigd als 
gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. 

- Het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening binnen Laborijn is het eerste 
kwartaal met 5 fte gedaald. 80% van de SW-medewerkers is extern geplaatst 
(groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken). 

- Het ziekteverzuim over het eerste kwartaal was 12,91% en daarmee lager dan het 
percentage over dezelfde periode 2018 (13,57%), maar hoger dan het streefcijfer voor 
2019 (11%). De aanhoudende griepgolf en een groot aantal langdurig zieken waren 
oorzaak van het hoge verzuimcijfer.  

- De uitgaven voor algemene overhead liggen in het eerste kwartaal 2019 in lijn met de 
begroting. 

 
Monitor plan van aanpak Laborijn 
- In het kader van de bestuursopdracht is in het plan van aanpak Samen sterk voor 

inwoners naar werk van Laborijn afgesproken dat eind 2020 het totale klantenbestand 
in beeld moet zijn. Gestart is met administratieve voorbereidingen om de 
Participatiewet-klanten methodisch in kaart te brengen. Vervolgens is Laborijn aan de 
slag gegaan met de screeningsgesprekken met cliënten. De prioritaire doelgroepen 
jongeren en statushouders worden als eerste gesproken. 

- De monitor laat zien dat het aantal cliënten in de doelgroep van het plan van aanpak 
de afgelopen periode is gedaald van 726 naar 692. De uitstroom van 34 cliënten 
betreft voor de helft uitstroom naar betaald werk of een studie. Volgens het plan van 
aanpak is de aanvullende, beoogde uitstroom naar betaald werk 37 cliënten op 
jaarbasis. 

- Onder de 692 cliënten in het bestand zijn 148 statushouders en 23 jongeren tot 27 
jaar. De cliënten worden na de screening door Laborijn ingedeeld in categorie 1 (direct 
bemiddelbaar naar betaald werk) tot en met 3 (inzet op maatschappelijke 
participatie). Van de cliënten die gescreend zijn, is de grootste groep ingedeeld in 
categorie 2 ‘ontwikkelen naar werk’. 

 
Vervolg 
Gemeente Doetinchem voert ambtelijk structureel overleg met Laborijn en de overige 
deelnemende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling over de voortgang en 
de resultaten. De tweede kwartaalrapportage 2019 en monitor van het plan van aanpak 
worden verwacht in september 2019. 
 
Bijlagen 
1. Kwartaalrapportage Q1 2019 Laborijn 
2. Infographic bij kwartaalrapportage Q1 2019 Laborijn 
3. Monitor voortgang plan van aanpak Laborijn juni 2019 
 


