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Onderwerp: beantwoording raadsvragen  
Portefeuillehouder: wethouder Huizinga 
Datum: 10 februari 2020  

 

 
Tijdens de raadsvergadering van 15 januari 2020 is de 3e kwartaalrapportage Laborijn 2019 
geagendeerd en besproken. De kwartaalrapportage is het document waarin de directie 
van Laborijn verantwoording aflegt over het voorgaande kwartaal aan het Dagelijks 
Bestuur van Laborijn. Na vaststelling wordt de kwartaalrapportage ter informatie aan de 
gemeenteraad van de deelnemende gemeenten beschikbaar gesteld.  
 
De wethouder heeft toezeggingen gedaan de raad over de volgende vragen schriftelijk te 
informeren. Hierna worden de vragen en antwoorden puntsgewijs weergegeven. 
 

1. Informatie over de planning van het klanttevredenheids- en 
medewerkersonderzoek. 

 
Het klanttevredenheidsonderzoek onder de cliënten van Laborijn vindt vanaf het 2e 
kwartaal van 2020 plaats. In het najaar worden de resultaten gepresenteerd aan het 
Dagelijks Bestuur. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek  (voor Sociale 
Werkvoorziening en medewerkers van Laborijn) wordt medio april 2020 uitgevoerd. De 
voorbereiding bevindt zich in de offertefase. De resultaten worden teruggekoppeld aan 
het Dagelijks Bestuur. 
 

2. Overzicht van de samenwerking met partners van Laborijn voor de zogenoemde 
categorie 3 cliënten. 

 
Werkwijze 
Zodra de cliënt een uitkering aanvraagt volgt een eerste werkintake waarbij de screener 
naar alle leefgebieden van de cliënt kijkt. Vervolgens bepalen ze samen wat de afstand is 
tot de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt met een indelingen in 3 categorieën: 1): mensen 
met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, die met lichte ondersteuning direct aan het 
werk kunnen, 2) mensen die wel regulier kunnen werken maar om dat doel te bereiken 
intensieve begeleiding en ontwikkeling nodig hebben 3) en mensen die voorlopig (nog) 
niet aan het werk kunnen. Voor de laatste groep wordt ingezet op maatschappelijke 
participatie. Met diverse partners wordt vormgegeven aan deze trajecten.  
 
Dat deel van het klantenbestand dat gescreend zou worden, is gesproken. Dat betreft 
80% van het klantenbestand. Die mensen hebben inmiddels een maatwerktraject of wordt 
daar momenteel naar bemiddeld. De overige 20% was reeds voldoende in beeld. Daarbij 
zet Laborijn in op activering, zorg en hulpverlening. De afspraken worden vastgelegd in 
een plan van aanpak. De cliënt maakt daarbinnen stappen die het meest passend zijn voor 
de situatie van de cliënt. Laborijn geeft invulling aan de regiefunctie door klanten 
periodiek te spreken over de voortgang. De interval is afhankelijk van de klantsituatie 
maar vindt minimaal 1x per jaar plaats. In dit contact wordt het plan van aanpak 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Er is regelmatig contact met de 
samenwerkingspartners. Zij voeren de trajecten inhoudelijk uit. 
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Partners 
Het netwerk van partners is zeer divers. Hieronder treft u een opsomming van Laborijn 
aan van hun huidige samenwerkingspartners. Laborijn streeft naar een nog verdere 
uitbreiding van dit netwerk.  

- Stadskamer 

- Buurtplein 

- BvFo 

- Iriszorg 

- GGNet 

- UWV 

- Humanitas 

- VV Doetinchem 

- Sité 

- Springplank 

- RMC/Leerplicht 

- Vluchtelingenwerk 

- Wrap-around 

- Zonnebloem 

- Vrijwilligerscentrale 

- Aktief 

- Samen Doetinchem 

- Bewegen werkt 

- Zorgboerderij Slangenburg 

 

Activiteiten 
In samenwerking met genoemde partners worden tal van activiteiten aangeboden. Hierna 
worden een aantal aansprekende voorbeelden benoemd: 

 De rondkomers: gezamenlijke aanpak schulden door diverse partijen in 

Doetinchem waaronder Laborijn. Deze activiteit heeft onder meer geresulteerd in 

een theaterprogramma en is ingebed in de lesprogramma’s op scholen.  

 Katapult: initiatief voor het ontwikkelen van talenten richting zelfstandig 

ondernemerschap. Het betreft een sociale coöperatie voor creatieve starters die op 

termijn gedeeltelijk kunnen voorzien in eigen inkomen 

 Activeringsproject:  een project waarin lokale voetbalverenigingen, Humanitas, de 

Stadskamer, de Zonnebloem activering bieden aan inwoners die op dit moment 

nog niet deelnemen aan de maatschappij.   

 Maatschappelijk Activerings Centrum, (MAC) een initiatief opgezet  door het 

Buurtplein waarin inwoners kunnen deelnemen aan wijkgerichte activiteiten 

(workshops over gezonde voeding, vergroten van het netwerk, samen koken en 

sociaal contact). 

 Vrijwilligerscentrale: De vrijwilligerscentrale koppelt inwoners actief aan 

vrijwilligerswerk. Zij houden spreekuur op locatie bij Laborijn. 
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 Kringloop Aktief: Deze organisatie biedt activering plekken voor inwoners met een 

zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

De komende periode  wordt door Laborijn gewerkt aan het uitbreiden van het 

activiteitenpallet.  
 

3. Overzicht van soort contracten die mensen krijgen als zij aan het werk gaan. 
 
Indien een cliënt uitstroomt uit de bijstand door werk, dan wordt de uitkering beëindigd 
met reden “arbeid in dienstbetrekking” of “arbeid in dienstbetrekking met 
loonkostensubsidie”. Hierbij wordt niet geregistreerd wat voor soort arbeidsovereenkomst 
de klant heeft gekregen.  
 

4. Informatie over de financieel en inhoudelijke veranderingen van het Besluit 
bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz) 

 
Wijzigingen in financieringssystematiek Bbz 2004 
Met ingang van 1 januari 2020 is de financieringssystematiek van het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) vernieuwd.  
De financiële ontwikkelingen zijn in 3 stromen weer te geven: 

- de middelen voor levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende 
zelfstandigen worden toegevoegd aan het BUIG budget;  

- de financiering van de kapitaalverstrekking aan zelfstandigen wordt vernieuwd;  
- de middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd aan het 

gemeentefonds.  
 
Financiering van Bbz-uitkeringen voor levensonderhoud  
Verstrekte Bbz uitkeringen voor levensonderhoud zijn tot en met 2019 bij het ministerie 
van SZW voor 75% declarabel. Met ingang van 1 januari 2020 zijn deze middelen voor de 
gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen toegevoegd aan het BUIG budget, 
evenals de bescheiden kredieten aan oudere en marginale zelfstandigen. De middelen 
voor levensonderhoud van beginnende zelfstandigen maken al langer onderdeel uit van 
het BUIG budget. Het gevolg is dat er één gebundelde uitkering ontstaat voor de 
uitkeringen levensonderhoud Bbz.  
 
Financiering van de Bbz-kapitaalverstrekking  
De met ingang van 1 januari 2020 geldende financieringssystematiek verplaatst ook het 
financiële risico van het verstrekken van Bbz-kapitaal in belangrijke mate van de centrale 
overheid naar de gemeentelijke uitvoering.  
In het jaar volgend op de feitelijke Bbz-kapitaalverstrekking ontvangt Laborijn 100% 
financiering vanuit het ministerie. Dit betekent dat de kapitaalverstrekking één jaar 
volledig moet worden voorgefinancierd. In de daaropvolgende vijf jaren wordt door het 
ministerie 75% van de financiering teruggevorderd van Laborijn. Dit gaat in vijf, jaarlijkse 
stappen van achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%. Per saldo kan Laborijn 
uiteindelijk 25% van het verstrekte Bbz-bedrijfskapitaal zelf houden aangevuld met de 
rentevergoeding van 8% over de looptijd.  
 
Financiering van de levensvatbaarheidsonderzoeken 
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Per 1 januari 2020 zijn de middelen voor levensvatbaarheidsonderzoeken toegevoegd aan 
het gemeentefonds. De verplichtingen binnen de uitvoering van het Bbz verschuiven naar 
bevoegdheden. In verband met de gewenste deregulering zijn de regels met betrekking 
tot heronderzoeken, beëindigingsverzoeken, en debiteurenonderzoeken ingetrokken. Dat 
geldt alleen voor de nieuwe aanvragen vanaf 2020. De rest blijft onder de oude regels 
vallen. 
 
Beperking instroom oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf 
De Bbz-ouderenregeling wordt met ingang van 1 januari 2020 afgebouwd. Op grond van 
de regeling kunnen oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar hun niet-levensvatbare bedrijf 
voortzetten met een inkomensaanvulling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 
januari 2020 is een dergelijke aanvraag alleen nog mogelijk voor zelfstandigen geboren 
vóór 1 januari 1960. De omvang van deze groep zelfstandigen is gering. Per jaar worden 
ongeveer 2 nieuwe aanvragen voor de huidige ouderenregeling ingediend. 
 
Wijziging van het terugvordering – en invorderingsbeleid 
Per januari 2020 valt de grondslag voor terugvordering van Bbz uitkeringen 
levensonderhoud en Bbz bedrijfskredieten onder de Participatiewet en niet langer onder 
het Bbz. Terugvordering wordt hiermee grotendeels een bevoegdheid waarvoor beleid 
moet worden geformuleerd.  
Laborijn treft de noodzakelijke voorbereidingen om de bovengenoemde wijzigingen te 
implementeren. Dit zijn maatregelen gericht op hoogwaardige uitvoering (borging van 
kwaliteit), kostenefficiënt werken en door het voeren van een goed krediet- en 
risicobeleid. 
 

5. Wat zijn de voorwaarden om mediaton in te zetten bij klachtafhandeling? 
 
Laborijn maakt onderscheid tussen een klacht en een bezwaarschrift. Een klacht is een 
uiting van ontevredenheid over een dienst van Laborijn (voorbeeld: een inwoner is niet 
tevreden over hoe een gesprek is verlopen bij de aanvraag van bijstand). 
Bij een bezwaarschrift is een inwoner het niet eens met een besluit dat Laborijn heeft 
genomen (bijvoorbeeld het afwijzen van een aanvraag voor bijstand). 
 
Mediation kan bij zowel een klacht als een bezwaarschrift worden toegepast. Er is maar 
één echte voorwaarde voor mediation, namelijk dat de cliënt ook bereid moet zijn deel te 
nemen en de intentie hebben om tot een oplossing te komen. 

 Klacht: Laborijn past bij elke klacht mediation toe. Bij een klacht gaat de 
desbetreffende afdelingsmanager in gesprek met de inwoner die een klacht heeft 
ingediend. De klacht wordt besproken en de gemaakte afspraken worden 
bevestigd. Ervaring leert dat in meer dan 90% van de gevallen tijdens het gesprek 
een oplossing wordt gevonden. Als de inwoner niet tevreden is met de uitkomst 
van het gesprek kan de klacht worden doorgezet naar de ombudsman van de 
gemeente Doetinchem. De ombudsman doet onafhankelijk onderzoek naar de 
klacht en brengt verslag uit.  
 
Overigens is het de intentie van Laborijn om klachten te voorkomen. Daarbij gaat 
Laborijn eerder in gesprek met de inwoner; nog voordat men een klacht indient, 
maar al vanaf het moment dat er signalen zijn dat men niet tevreden is. 
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 Bezwaar: Bij een bezwaarschrift bekijkt de medewerker bezwaar & beroep of er 
een mogelijkheid is tot (pre) mediation. Dit in overleg met de secretaris van de 
onafhankelijke commissie van bezwaar van Doetinchem. Is er een opening om het 
probleem op te lossen dan gaat de medewerker bezwaar & beroep, die getraind is 
in mediation, samen met de medewerk(st)er die het besluit heeft genomen in 
gesprek met de inwoner. In de praktijk gebeurt dit bij de minder complexe 
bezwaarschriften (bijvoorbeeld bij een bezwaarschrift over een beslag van een 
deurwaarder op de uitkering). Bij deze vorm van mediation spreken we van “pre-
mediation”. 
Ook is er de mogelijkheid om onder leiding van de secretaris van de 
onafhankelijke commissie van bezwaar van de gemeente Doetinchem een 
mediation gesprek te voeren. In de praktijk wordt deze manier toegepast bij 
complexere zaken (bijvoorbeeld een geschil over de ingangsdatum van de 
uitkering). 

 
 

6. Wat gebeurt er met het positieve resultaat van het BUIGbudget. 
 
De afspraak is dat het BUIG resultaat (zowel positief als negatief) één op één met de 
gemeenten wordt afgerekend. Dus als het definitieve BUIG budget hoger is dan de 
verstrekte bijstandsuitkeringen en langdurige loonkostensubsidies dan betaalt Laborijn 
het overschot in zijn geheel terug aan de gemeente.  
 

7. Stand van zaken beleid voor statushouders vanwege de invoering van de nieuwe 
inburgeringswet per 1 januari 2021. 

 
De nieuwe inburgeringswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Aan de 
hand van het ‘beleidskader statushouders gemeente Doetinchem 2019-2022’ dat door de 
gemeenteraad is vastgesteld op 25 april 2019 wordt de invoering deze wet voorbereid. In 
samenwerking met organisaties worden onder regie van de gemeente de nieuwe taken 
ingericht en uitgevoerd. 
 

8. De wethouder bekijkt of de informatie over de voortgang van de verbetering van 
de bejegening van cliënten door Laborijn opgenomen kan worden in de 
kwartaalrapportages van Laborijn. 

 
In de komende kwartaalrapportage wordt nader op dit aspect ingegaan.  
Tijdens de radenbijeenkomst op 18 maart 2020 wordt nader informatie gegeven over de 
stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak en voortgang van de 
activiteiten en resultaten met betrekking tot de bejegening van de cliënten van Laborijn. 
 
 
 


