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Voorwoord 
 

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van Laborijn. Sinds enkele weken is de herfst 
ingetreden maar deze rapportage brengt gelukkig een hoop zonnig en zomers nieuws. Nadat 
in het 2e kwartaal het klantenbestand licht gestegen was zien we in de maanden juli tot en 
met september een fors afname van het aantal klanten dat afhankelijk is van een uitkering. 
Dit is vooral zichtbaar bij gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De afgelopen weken is 
het aantal zelfs tot net onder de 2100 gezakt. Meer dan 40% van de inwoners die geen 
uitkering meer nodig hebben zijn aan het werk gegaan en dat is een mooi resultaat. 

  

We zijn nu ook vol op stoom met het spreken van de klanten uit de gemeente Doetinchem. 
En ook in de gemeente Aalten lopen de trajecten door. We liggen in beide gemeenten op 
koers en halen de afgesproken doelstellingen. 

De zomermaanden zijn ook gebruikt om volop aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit 
het Berenschot-rapport. Er zijn onder andere extra gesprekken gevoerd met de Wsw-
medewerkers over hun beleving van de contacten die er zijn met de leidinggevenden en 
collega’s van Laborijn. Klanten kunnen na een gesprek direct een enquêteformulier invullen 
en de spreekuurtijden zijn verruimd. 

Bestuurlijk zijn er intensieve gesprekken geweest tussen de gemeenten en de gemeente 
Oude IJsselstreek. De komende tijd zal verder verkend worden hoe de samenwerking in de 
regio verder vorm kan krijgen en wat dat voor Laborijn betekent. Dit houdt de medewerkers 
van Laborijn natuurlijk bezig maar tegelijk zet iedereen de schouders er wel onder en blijft de 
dienstverlening uiteraard gewoon doorgaan.   

Financieel liggen we ook op koers, in het AB is de 1e begrotingswijziging 2019 vastgesteld. In 
deze rapportage zult u zien dat we die begroting ook gaan halen en een positief financieel 
resultaat verwachten. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de rijksbijdrage voor de Wsw 
zowel in mei als in september positief is bijgesteld. Het re-integratiebudget is ook positief 
bijgesteld. Door deze positieve bijstelling en doordat in de regio is besloten terughoudend te 
zijn met het invullen van de taakstelling nieuw beschut waardoor de kosten relatief laag zijn, 
houden we naar verwachting re-integratiemiddelen over. Tot slot zijn we vanwege de 
taakstelling in de begroting ook zuinig geweest met bedrijfsvoeringsbudgetten. 

J.H. Janssen   
wnd. algemeen directeur   
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1. Financiële samenvatting na derde kwartaal 2019 
 

  

De verwachte mutatie bestemmingsreserves ultimo 3e kwartaal bestaat uit de uitgaven voor 
organisatieontwikkeling t.l.v. de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 
€ 526.077. 
 
De mutaties in de bestemmingsreserves zullen in de decembervergadering van het 
Algemeen Bestuur definitief worden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2019 zal een voorstel 
gedaan worden hoe het positief resultaat zal worden bestemd / verrekend.   

Totaaloverzicht financieel resultaat op 

hoofdlijnen (x € 1.000)

Begroting 

2019 (na 1e 

wijziging)

Prognose 

2019

Afwijking

SW

Omzet SW 6.520 6.573 53

Subsidie SW 24.946 25.802 857

Taakstelling 300 0 -300

Bijdrage gemeenten uitvoering 877 877 0

Kosten SW -28.721 -28.553 168

Directe kosten -3.922 -3.922 0

0 777 777

Re-integratie

Bijdrage gemeenten re-integratie 3.359 3.502 143

Bijdrage gemeenten uitvoering 411 411 0

Kosten re-integratie -3.359 -3.152 207

Directe kosten -411 -411 0

0 350 350

Bijstand/overige regelingen

Bijdrage gemeenten Buig-budget 30.260 29.418 -842

Bijdrage gemeenten uitvoering 2.407 2.407 0

Bijdrage gemeenten LKS lang 1.826 1.610 -216

Bijdrage gemeenten overige regelingen 882 551 -331

Kosten LKS lang -1.826 -1.610 216

Kosten overige regelingen -882 -551 331

Kosten bijstand -30.260 -29.418 842

Directe kosten -2.407 -2.407 0

0 0 0

Overhead

Bijdrage gemeenten uitvoering 5.941 5.908 -32

Loonkosten -2.737 -2.418 319

Overige overhead -4.856 -4.143 712

-1.652 -653 999

Resultaat voor bestemming -1.652 474 2.126

Mutatie bestemmingsreserves 1.652 526 -1.126

Totaal 0 1.000 1.000
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2. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie 
 

Laborijn heeft een roerige tijd achter de rug, dit speelde zeker bij de inkomensconsulenten. 
Er is veel werk verzet om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren. In pagina 31 
lichten we dit verder toe. In dit hoofdstuk verklaren we de cijfers die betrekking hebben op de 
BUIG, de resultaten met betrekking tot de uitkeringen en een aantal organisatie brede 
programma’s welke hier worden toegelicht.  

2.1 Realisatie KPI’s 
 

Omschrijving Doelstelling 

2019 

Doelstelling t/m 

Q3 

Realisatie Op schema 

Rechtmatigheid     

Foutpercentage <1% <1% <1%  

Doorlooptijden 80% binnen 4 

weken 

80% binnen 4 

weken 

70% binnen 4 

weken 

 

     

Doelmatigheid     

Percentage aantal 

klanten categorie 3 

met een traject  

100% 70% 72%  

 

De doorlooptijden zijn in het derde kwartaal gelijk gebleven, oftewel het aantal aanvragen dat 
we binnen 4 weken volledig afhandelen ligt onder de doelstelling. Hier liggen een aantal 
redenen aan ten grondslag, te weten: 

  een afname in de instroom vanuit de WW 

  een toename van het aantal complexe aanvragen. Bij deze dossiers zijn vaak meerdere    
 partijen betrokken. Om tot een duurzame oplossing te komen focussen we daarbij meer op  
 de uitkomst dan op de termijn 

Om de klant geen nadelige gevolgen te laten ondervinden van de langere doorlooptijden, 
verstrekken we na 4 weken een (bank)voorschot van 90% van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm. 

2.2 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand  

 

In het derde kwartaal van 2019 zien we een daling van het aantal huishoudens in de bijstand 
bij de gemeente Doetinchem, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten. De instroom 
in de bijstand en de uitstroom naar werk ligt in lijn met de begroting. De autonome uitstroom 
ligt wat achter op de begroting.  
 
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was aan het einde van het derde kwartaal 
2019 2.099. Dit is een afname van 54 huishoudens ten opzichte van de eindstand tweede 
kwartaal 2019. 
 
Per gemeente ziet dit er als volgt uit:   
 
Aalten      282 (19 afname t.o.v. 2e kwartaal 2019) 
Doetinchem  1.208 (12 afname t.o.v. 2e kwartaal 2019) 
Oude IJsselstreek    609 (23 afname t.o.v. 2e kwartaal 2019) 
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De procentuele ontwikkeling van het klantenbestand per 30 september 2019 in vergelijking 
tot de eindstand 2018 is voor heel Laborijn circa 3,8%. Per gemeente is dit: 
 
Aalten    11,3% daling 
Doetinchem   2,1% daling 
Oude IJsselstreek  3,3% daling 
 
Indien wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de 
gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn dan zien wij dat de daling bij Laborijn nog steeds 
sneller gaat dan landelijk.  
 
In de onderstaande grafiek is een trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de 
rode lijn. 
 
Grafiek: Volume BUIG-index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017  

 

Definitie: Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende 
maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: Volume BUIG index = (volume BUIG 
betreffende maand / volume BUIG referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen 
weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100. Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn 
ongewogen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde van de scores per gemeente is genomen. Uiteraard zijn er per gemeente 
verschillen in de in- en uitstroom. 
 
Bron: Divosa benchmark 
 

In de maand januari 2019 is er een stijging in het aantal betalingen aan huishoudens te zien. 
Dit heeft te maken met de financiële afsluiting van 2018. De piek in januari wordt in dezelfde 
maand weer gecorrigeerd.  
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2.3 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie 

 
In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over 2019 weergegeven.  
 

 

 

Het totale programma laat een tekort zien tot en met het derde kwartaal 2019 van  
€ 302.336. Dit wordt veroorzaakt door het vervangen van (langdurig) zieke medewerkers, 
door de investering in de ontwikkeling van de eigen medewerkers (vakgerichte opleidingen, 
agressietraining, training huisbezoeken, coaching van medewerkers, certificering en 
loopbaanontwikkeling). Over geheel Laborijn bekeken blijven de salariskosten van de 
ambtenaren binnen de begroting. 

 

  

Laborijn (excl. loonkostensubsidie) Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging)

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten    

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 22.017.444     20.539.053     29.418.030     30.259.948     -841.918        

Bijdrage directe programmakosten 1.805.095       1.604.529       2.406.793       2.406.793       -                    

Totaal baten 23.822.539     22.143.582     31.824.823     32.666.741     -841.918        

Lasten

PW 20.431.799     19.036.616     27.221.069     28.074.270     853.201         

IOAW 1.710.618       1.654.104       2.307.563       2.414.392       106.829         

IOAZ 155.612         160.146         207.483         233.610         26.127           

BBZ Starters 179.723         126.812         250.223         186.675         -63.548          

Totaal 22.477.752     20.977.678     29.986.338     30.908.948     922.610         

Af: ontvangsten 460.308         438.625         568.308         649.000         -80.692          

Totaal lasten bijstand 22.017.444     20.539.053     29.418.030     30.259.948     841.918         

Programma gerelateerde lasten 2.107.430       1.973.229       2.685.616       2.406.793       -278.823        

Totaal lasten 24.124.874     22.512.282     32.103.646     32.666.741     563.095         

Totaal -302.336        -368.700        -278.823        -                    -278.823        
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2.3.1 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie 

per gemeente  

 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente 
weergegeven en vergeleken met de gewijzigde begroting. Tevens wordt de daling dan wel 
stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden toegelicht.  
 
Aalten 
Het aantal huishoudens in de bijstand is fors gedaald van 318 per 1 januari 2019 naar 282 
per 30 september 2019. Dit is een daling van 11,3%. In het derde kwartaal is het aantal 
huishoudens afgenomen met 19. De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het derde 
kwartaal 2019 € 3.039.435.  
 

  
 
  

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)

Aalten

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 3.039.435       3.291.794       4.036.452       4.389.058       352.606         

Bijdrage directe programmakosten 325.628         289.447         434.171         434.171         -                    

Totaal baten 3.365.063       3.581.241       4.470.623       4.823.229       352.606         

Lasten

PW 2.733.507       2.883.924       3.615.336       3.845.232       229.896         

IOAW 327.047         400.583         443.692         534.110         90.419           

IOAZ 36.130           39.660           48.173           52.880           4.707             

BBZ Starters 11.134           21.252           15.634           28.336           12.702           

Totaal 3.107.819       3.345.419       4.122.835       4.460.558       337.723         

Af: ontvangsten 68.383           53.625           86.383           71.500           14.883           

Totaal lasten bijstand 3.039.435       3.291.794       4.036.452       4.389.058       352.606         

Programma gerelateerde lasten 387.767         363.074         494.153         434.171         -59.983          

Totaal lasten 3.427.203       3.654.868       4.530.605       4.823.229       292.624         

Totaal -62.139          -73.627          -59.983          -                    -59.983          
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Doetinchem 
Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2019 1.234. Het aantal huishoudens 
in de bijstand per 30 september 2019 is 1.208. Dit is een daling van 2,1% ten opzichte van 
de beginstand. In het derde kwartaal is het aantal huishoudens afgenomen met 12.  
De werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het derde kwartaal 2019 € 12.491.863  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)              

Doetinchem

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 12.491.863     11.229.708     16.698.797     16.844.563     -145.766        

Bijdrage directe programmakosten 925.878         823.003         1.234.505       1.234.505       -                    

Totaal baten 13.417.742     12.052.711     17.933.302     18.079.067     -145.766        

Lasten

PW 11.759.707     10.695.348     15.686.984     16.043.023     356.039         

IOAW 767.970         688.623         1.032.134       1.032.934       801                

IOAZ 46.477           45.430           61.969           68.145           6.176             

BBZ Starters 99.952           56.974           144.952         85.460           -59.492          

Totaal 12.674.105     11.486.375     16.926.039     17.229.563     303.524         

Af: ontvangsten 182.242         256.667         227.242         385.000         -157.758        

Totaal lasten bijstand 12.491.863     11.229.708     16.698.797     16.844.563     145.766         

Programma gerelateerde lasten 1.074.789       1.006.347       1.369.664       1.234.505       -135.159        

Totaal lasten 13.566.653     12.236.055     18.068.461     18.079.067     10.606           

Totaal -148.911        -183.344        -135.159        -                    -135.159        
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Oude IJsselstreek 

Het aantal huishoudens in de bijstand was per 1 januari 2019 630. Het aantal huishoudens in 
de bijstand per 30 september 2019 is 609. Dit is een daling van 3,3% ten opzichte van de 
beginstand. In het derde kwartaal is het aantal huishoudens afgenomen met 23. De 
werkelijke lasten bijstand zijn tot en met het derde kwartaal 2019 € 6.486.145.  

 
 
2.3.2 Ontwikkeling BUIG-budget   

 
Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het 
uitvoeringsjaar. Het macrobudget 2019 wordt gedurende het jaar nog bijgesteld naar 
aanleiding van gewijzigde inzichten in conjunctuur, realisaties, Rijksbeleid en loon- en 
prijsbijstelling (lpo). Hierover worden gemeenten geïnformeerd bij het nader voorlopig budget 
in het voorjaar van 2019 en bij de definitieve toekenning van de budgetten in september 
2019. Het definitieve macrobudget wordt bepaald door uit te gaan van de gerealiseerde prijs 
en het gerealiseerde volume in het voorgaande jaar, van een inschatting van de effecten van 
de conjunctuur en Rijksbeleid in het begrotingsjaar zelf en van een indexering van de 
gemiddelde prijs. Voor de conjunctuurraming worden de actuele en onafhankelijke 
rekenregel en de autonome correctie van het Centraal Plan Bureau (CPB) gevolgd. 
 
Het definitieve macrobudget 2019 wordt ca. € 147 miljoen lager dan het voorlopige 
macrobudget 2019 en € 143 miljoen lager dan het definitieve macrobudget 2018. De 
bijstelling ten opzichte van het voorlopige macrobudget is een saldo van positieve en 
negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers (volume 
en prijs) over 2018, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- 
en prijsbijstelling. 
  

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)

Oude IJsselstreek

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand 6.486.145       6.017.551       8.682.781       9.026.327       -343.546        

Bijdrage directe programmakosten 553.588         492.078         738.118         738.118         -                    

Totaal baten 7.039.734       6.509.630       9.420.899       9.764.444       -343.546        

Lasten

PW 5.938.585       5.457.344       7.918.749       8.186.016       267.267         

IOAW 615.601         564.898         831.738         847.347         15.609           

IOAZ 73.005           75.056           97.340           112.585         15.245           

BBZ Starters 68.637           48.586           89.637           72.878           -16.759          

Totaal 6.695.828       6.145.885       8.937.464       9.218.827       281.363         

Af: ontvangsten 209.683         128.333         254.683         192.500         62.183           

Totaal lasten bijstand 6.486.145       6.017.551       8.682.781       9.026.327       343.546         

Programma gerelateerde lasten 644.874         603.808         821.798         738.118         -83.681          

Totaal lasten 7.131.019       6.621.359       9.504.579       9.764.444       259.865         

Totaal -91.285          -111.730        -83.681          -                    -83.681          
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Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling per gemeente en in totaal: 
 

 

 

2.3.3 Verwacht totaal resultaat BUIG per gemeente na tweede kwartaal 2019 

 
In onderstaande tabel worden de tekorten en overschotten weergegeven ten opzichte van 
het voorlopige BUIG-budget per gemeente. 
 

 

Zie voor een toelichting op de vangnetregeling bijlage 3. 

2.4 Preventiequote, in- en uitstroom 

 

Preventiequote 
In de aanvraagprocedure van een uitkering zijn diverse momenten waarop onze 
dienstverlening niet langer noodzakelijk is: de klant die zich oorspronkelijk meldde voor een 
uitkering heeft recht op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA), vindt zelf werk, wordt op 
korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere mogelijkheden om zelfstandig in de kosten 
van levensonderhoud te voorzien. Door de werkwijze om scherp naar de individuele 
mogelijkheden te kijken om zelf in de kosten voor levensonderhoud te voorzien, wordt de 
aanvraag niet omgezet in een uitkering. Deze zogenaamde preventiequote (het verschil 
tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de 
uitkering daadwerkelijk wordt toegekend) is geen doel op zich, maar de uitkomst van een 
effectief intake- en screeningsproces. De preventiequote over het derde kwartaal 2019 is 
54% (eerste kwartaal 2018: 55,7%, tweede kwartaal 2018: 61%, derde kwartaal 2018: 59%, 
4e kwartaal 2018: 60%, eerste kwartaal 2019: 65%, tweede kwartaal 2019: 53%).  
 
Reden instroom 
Zoals in onderstaande tabel is te zien, zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van 
instroom gelegen in het verhuizen naar de gemeente. We zien steeds meer mensen die 
moeite hebben om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, ondanks de positieve 
economische situatie. Dit geeft dan ook de kwetsbaarheid van de doelgroep op de 
arbeidsmarkt aan: zij zijn in eerste instantie aangewezen op flexibele arbeid met een beperkt 
aantal uren en soms niet in staat om zich blijvend op de arbeidsmarkt te handhaven. 
Daarnaast zien we bij deze groep dat zij problemen hebben op diverse leefgebieden. 

Ontwikkeling budget BUIG Definitief 

budget 2017

Definitief 

budget 2018

Voorlopig 

budget 2019

Nader 

voorlopig 

budget 2019

Definitief 

budget 2019

Toename 

BUIG budget 

2019 t.o.v. 

nader 

voorlopig 

budget

Aalten 4.273.319     4.676.610     4.454.476     4.308.348     4.347.426       39.078          

Doetinchem 17.711.194    19.434.941    18.566.790    17.957.711    18.120.595     162.884        

Oude IJsselstreek 8.635.834     9.334.966     8.470.758     8.192.877     8.267.190       74.313          

Totaal 30.620.347    33.446.517    31.492.024    30.458.936    30.735.211     276.275        

Totaal

Laborijn

Definitief budget 2019 4.347.426     18.120.595    8.267.190     30.735.211    

Prognose kosten programma IMP 4.036.452     16.698.797    8.682.781     29.418.030    

Prognose kosten programma WGDD 207.928        1.019.596     382.500        1.610.024     

Verwacht verschil ten opzichte budget 103.046        402.202        -798.091       -292.843       

Gemeente 

Aalten

Gemeente 

Doetinchem

Gemeente 

Oude 

IJsselstreek

Verwacht resultaat BUIG ten opzichte 

van definitief budget 2019
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Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien: 
 

 
 

 
 

Reden uitstroom 
Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële 
ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom 
de uitkering wordt beëindigd (uitstroom).  

45% van de uitstroom, van alle gemeenten gezamenlijk, is het gevolg van het vinden van 
arbeid in dienstbetrekking of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep.  
 
Bij de gemeente Aalten zien we dat een relatief veel inwoners een studie zijn gestart. Dit 
heeft onder andere te maken met de begeleiding en ondersteuning vanuit het 
Werkleercentrum (WLC) van Laborijn in Aalten. Het volgen van een opleiding kan juist een 
betere positie op de arbeidsmarkt geven en is daarmee soms te verkiezen boven het vinden 
van een baan.  
 
Het percentage uitstroom in verband met het niet verstrekken van juiste inlichtingen is tot en 
met het derde kwartaal 2019 7% van de totale uitstroom. Deze groep mensen levert de 
noodzakelijke informatie niet aan.  
 
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien: 

 

 

Belangrijkste redenen instroom ultimo september 2019 (procentueel) A D OIJ Lab

Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien 30% 29% 25% 28%

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 14% 13% 11% 12%

Verhuizing 10% 21% 10% 16%

Uitkering w erkloosheid 12% 7% 15% 10%

Beeindiging huw elijk/relatie 2% 11% 11% 10%

Komende van het AZC 14% 5% 3% 5%

Zelfstandig beroep of bedrijf 4% 5% 7% 5%

Overig 14% 11% 18% 14%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Belangrijkste redenen instroom ultimo september 2019 (absoluut) A D OIJ Lab

Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien 15     64     26     105   

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 7       28     12     47     

Verhuizing 5       46     10     61     

Uitkering w erkloosheid 6       15     16     37     

Beeindiging huw elijk/relatie 1       24     12     37     

Komende van het AZC 7       10     3       20     

Zelfstandig beroep of bedrijf 2       10     7       19     

Overig 7       25     19     51     

Totaal 50     222   105   377   

Belangrijkste redenen uitstroom ultimo september 2019 (procentueel) A D OIJ Lab

Arbeid 34% 51% 40% 45%

Verhuizing 17% 8% 17% 12%

Bereiken AOW leeftijd 6% 4% 13% 7%

Geen inlichtingen 3% 7% 8% 7%

Aangaan relatie 5% 6% 3% 5%

Aanvang studie 9% 4% 5% 5%

Uitkering vrijw illig ingetrokken 9% 6% 3% 6%

Overlijden 7% 2% 2% 3%

Ander inkomen 5% 2% 3% 3%

Overig 5% 9% 7% 8%

Totaal 100% 100% 100% 100%



 

13 
derde kwartaalrapportage 2019 Laborijn 

 

 

2.5 Doorlooptijden 

 

Laborijn heeft als doelstelling alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen, wettelijk gezien 
hebben we hiervoor 8 weken. In onderstaand cirkeldiagram laten we zien dat 70% van de 
aanvragen binnen 4 weken wordt afgehandeld. De afhandelingstermijn kan worden 
opgeschort omdat de klant nog gegevens moet aanleveren. Hierdoor is het mogelijk dat de 
totale termijn de 8 weken overschrijdt. Bij aanvragen die een lange doorlooptijd hebben kan 
elke maand een voorschot van 90% van de bijstandsnorm verstrekt worden, mits er  
vermoedelijk recht op een bijstandsuitkering is. De inschatting van het recht op bijstand is 
van cruciaal belang omdat de voorschotten teruggevorderd moeten worden indien blijkt dat 
er geen recht op bijstand is. 
 
De redenen van de toename van de doorlooptijd in het derde kwartaal zijn: 

 een afname in de instroom van de eenvoudige aanvragen als gevolg van de  
      maximale WW-periode 

 een toename van het aantal complexe aanvragen. Bij deze dossiers zijn vaak    
   meerdere partijen betrokken. Om tot een duurzame oplossing te komen focussen  
           we daarbij meer op de uitkomst dan op de termijn 

 

              
  

Belangrijkste redenen uitstroom ultimo september 2019 (absoluut) A D OIJ Lab

Arbeid 29     127   50     206   

Verhuizing 15     18     19     52     

Bereiken AOW leeftijd 5       10     16     31     

Geen inlichtingen 3       17     10     30     

Aangaan relatie 4       14     4       22     

Aanvang studie 8       11     6       25     

Uitkering vrijw illig ingetrokken 8       14     4       26     

Overlijden 6       6       2       14     

Ander inkomen 4       5       4       13     

Overig 4       26     11     41     

Totaal 86     248   126   460   
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2.6 Klachten en bezwaarprocedures 

 

In ons contact met klanten is altijd verbetering mogelijk. Het is goed als klanten een lage 
drempel ervaren en hun klachten kenbaar maken. Onze klanten worden zowel in gesprekken 
met ons als via onze website geattendeerd op de klachtenregeling zodat zij klachten 
eenvoudig kunnen indienen. Het eerste halfjaar (34 klachten) hebben we 2 keer zo veel 
klachten binnen gekregen als het jaar ervoor. In het derde kwartaal nemen de klachten weer 
af (6). Op basis van de klachten analyseren we het proces en de klacht. Bij een klacht gaan 
we altijd in gesprek met de klant c.q. de indiener van de klacht. In een groot aantal gevallen 
neemt de klager een begeleider mee naar dit gesprek. Bij een klacht volgt altijd een gesprek 
met de desbetreffende afdelingsmanager, vaak vergezeld door de desbetreffende 
teammanager. In de procedure wordt de betrokken medewerker gehoord over zijn/haar 
bevindingen, hierna de klant. Het totale proces wordt schriftelijk afgerond. 
 
Klachten 
De klachten waarover we in het programma Inkomen & maatschappelijke participatie 
rapporteren hebben betrekking op heel Laborijn. Het merendeel van de klachten heeft 
betrekking op het inkomensdeel (twee derde), de overige op re-integratie en bemiddeling. 
 
Tot en met het derde kwartaal 2019 zijn in totaal 40 klachten ontvangen. Daarvan bleken er 
5 niet terecht: 1 klacht was eigenlijk een vraag en 4 klachten bleken een bezwaar te zijn. 
Inmiddels zijn alle klachten afgehandeld. 
 
Overigens zijn we gestart met het uitnodigen van klanten als we merken dat men niet 
tevreden is, dit om de situatie te bespreken en op te lossen, voordat het een klacht wordt. 
 
Klanten gebruiken voor het indienen van een klacht vooral het klachtenformulier op de 
website van Laborijn. Een aantal klanten heeft een klachtbrief geschreven.  
De klachten betreffen soms meerdere onderwerpen. De meest voorkomende klachten 
betreffen de combinatie van de onderwerpen ‘bejegening’ en ‘dienstverlening’. 
 
Zoals gezegd gaan de meeste klachten over een onjuist ervaren bejegening, het geven van 
te weinig informatie of het te lang uitblijven van een reactie.  
Al deze klachten zijn na een persoonlijk gesprek afgehandeld. Onze klanten worden 
geattendeerd op de klachtenregeling zodat zij klachten eenvoudig kunnen indienen.  
 
De afwikkeling van de klachten wordt besproken met de (individuele) medewerkers. Tevens 
geeft een klacht ons inzicht in verbeteringen in het proces, verhogen van de kennis, kwaliteit 
of vaardigheden. Inmiddels is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het (negatieve) besluit 
wordt altijd mondeling of telefonisch aan de klant toegelicht. Hiermee voorkomen we dat er 
onjuiste verwachtingen ten aanzien van het besluit ontstaan en wordt de afwijzing met 
redenen omkleed. Verder vindt er nu structureel intervisie en coaching plaats en is er een 
aantal malen per week de gelegenheid om complexe situaties in klein comité te bespreken.  
 
Met de nieuwe ombudsman gaat ook weer regelmatig afstemming plaatsvinden om zo 
gezamenlijk te streven naar een passende oplossing voor de klanten waardoor escalatie kan 
worden voorkomen.  
 
Bezwaren 
In het derde kwartaal van 2019 zijn er 30 bezwaarschriften binnengekomen (1e kwartaal: 52, 
2e kwartaal 30). In het laatste kwartaal zien we wederom een toename. Tot en met het derde 
kwartaal van 2019 zijn er 10381 besluiten genomen. Ter vergelijking, in het jaar 2018 zijn er 
15837 besluiten genomen.   
 
Na ontvangst van een bezwaar wordt door onafhankelijke professionals eerst het proces en 
het inhoudelijke besluit opnieuw beoordeeld. Is er een fout gemaakt dan wordt deze hersteld 
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(de zogenaamde herziening) of gaan we nogmaals met de klant in gesprek voor een 
(aanvullende) uitleg. Een ander middel dat wij inzetten is mediation: hierbij wordt gezocht 
naar een oplossing tussen beide partijen onder voorzitterschap van een onafhankelijke 
derde. Met deze werkwijzen is er een oplossing gevonden voor 10 bezwaarschriften. 
Daarnaast zijn er 15 bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard omdat deze niet op tijd zijn 
ingediend of geen rechtsgrond hebben. De overige bezwaarschriften zijn/worden aan de 
commissie aangeboden voor een advies. Tot en met het derde kwartaal zijn er 32 
bezwaarschriften ongegrond verklaard door de commissie. Het aantal gegronde 
bezwaarschriften is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande periode: opnieuw 8. Er zijn 
momenteel nog 25 bezwaarschriften in behandeling. 
 
Per kwartaal wordt met 2 leden van de bezwaarcommissie het aantal ingediende bezwaren 
geanalyseerd. Met deze analyse kunnen we gericht verbeteringen in het proces doorvoeren 
en maatregelen nemen om de kennis en de kwaliteit van de genomen besluiten te verhogen. 
 
De afhandeling van de bezwaarschriften is in onderstaande tabel weergegeven: 
 

 
 
 

2.7 Maatschappelijke participatie 

 

Bij Laborijn ligt de focus op het (weer) actief deel laten nemen aan de maatschappij. Daarbij 
heeft begeleiden naar werk de voorkeur. Voor sommige van onze klanten is werk (nog) een 
stap te ver en wordt een traject ingezet naar maatschappelijke participatie. Het doel is om de 
zelfredzaamheid te vergroten en de klant te stimuleren om maximaal deel te nemen aan de 
samenleving, onder het mom van “iedereen doet mee, en iedereen telt mee”. Wij zijn van 
mening dat het actief participeren in je omgeving stimulerend is voor het welbevinden en de 
gezondheid. Ook is er een gunstig effect op het welzijn en op de omgeving van de klant. Een 
traject maatschappelijke participatie kan bestaan uit een zorgcomponent zoals het inzetten 
van psychosociale hulpverlening, verslavingszorg, vrijwilligerswerk. Vaak worden er door 
onze samenwerkingspartners duaal trajecten opgezet zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening 
en het organiseren van jeugdzorg of kinderopvang. Mensen waarbij isolement dreigt, 
stimuleren en helpen wij (of onze samenwerkingspartners) om een eerste stap te zetten door 
bijvoorbeeld het meedoen aan activiteiten. Om dit te realiseren werken wij samen met lokale 
partijen zoals Buurtplein, de Ontmoeting, Figulus, de Stadskamer, Iriszorg, GGNet, Estinea, 
Sensire, Sité, participatieconsulenten, sportcoaches, welzijnsorganisaties. 

Realisatie participatieplannen 
In het derde kwartaal 2019 hebben 180 klanten die aangewezen zijn op maatschappelijke 
participatie een passend aanbod gekregen in het kader van zorg, hulpverlening of activering. 
In totaal hebben nu 840 klanten een traject maatschappelijke participatie. Dat wil zeggen dat 
nu ruim 70% van het aantal klanten dat is aangewezen is op een participatietraject is 
voorzien. 
 
De consulent heeft, om de voortgang van het traject te monitoren, regelmatig contact met de 
klant en trajectpartner. In deze trajecten is altijd sprake van maatwerk. Bij het aanbod en de 
aard en frequentie van contacten is de situatie van de klant en de vraag van de klant leidend. 
Belangrijk is dat de trajecten maatschappelijke participatie gericht worden op een verbetering 
van het perspectief van de klant en dat de ingezette instrumenten hierop aansluiten.   
 

Gegrond Ongegrond Niet 

ontvankelijk

Ingetrokken Pre-

mediation/ 

opgelost

In 

behandeling

Totaal

2017 6 31 23 59 0 0 119

2018 11 60 32 35 0 27 165

2019 8 32 15 22 10 25 112

Aantal ingediende bezwaarschriften
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Project Oude IJsselstreek ‘Meedoen Werkt’ 
Sinds de zomer is de gemeente Oude IJsselstreek begonnen met een experiment (onder de 
nam ‘Meedoen Werkt!’). Laborijn heeft daartoe, op verzoek, 370 klanten (alle categorie 3 
klanten uit Oude IJsselstreek) via een beveiligde lijn overgedragen. 
 
Uit de lijst van 370 klanten is voor de pilot door de projectleiding een eerste selectie gemaakt 
van 116 personen. Zij zijn via meerdere lijnen benaderd (telefonisch, huisbezoek, schriftelijk). 
Hiervan bleek het voor 20 mensen nog niet passend, 96 mensen zijn uitgenodigd voor een 
eerste informatiebijeenkomst. Uiteindelijk zijn er 66 personen schriftelijk uitgenodigd, 
daarvan zijn er 31 gekomen. Bij een 2e bijeenkomst zijn er 24 klanten verschenen. Daarmee 
zijn er in totaal 55 klanten verschenen op een bijeenkomst. Daarnaast zijn er bijeenkomsten 
georganiseerd waar klanten en werkgevers elkaar treffen. 
 
Maandelijks vindt er afstemming plaats tussen Laborijn en de projectleiders. Dit zijn prettige 
en constructieve bijeenkomsten. 
In de maand oktober is een eerste overzicht van de resultaten door de projectleiding aan 
Laborijn verstrekt. 
 

2.8 Overige regelingen 

 

De overige regelingen bestaan uit de Bbz voor gevestigde ondernemers, de individuele 
inkomenstoeslag (alleen voor de gemeente Doetinchem) en de (belaste) bijzondere bijstand 
(alleen de onderdelen die betrekking hebben op levensonderhoud).  
 

 

Bbz 
De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die 
in financiële problemen komen maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en tijdelijk 
financiële ondersteuning nodig hebben. Primair wordt deze financiële ondersteuning in de 
vorm van een lening verstrekt. Halverwege het kalenderjaar (medio juli) moet de klant de 
jaarrekening van het voorgaande jaar inleveren. Hierna wordt beoordeeld of de lening 
terugbetaald kan/moet worden of dat het een zogenaamde bijstandsverlening ‘om niet’  zal 
zijn. In dit laatste geval wordt het netto bedrijfsresultaat aangevuld tot bijstandsniveau.  
Dat heeft tot gevolg dat halverwege het jaar een deel van het totaal van de Bbz-leningen 
wordt omgezet in een uitkering. 
 
De Bbz gaat de komende jaren aanzienlijk wijzigen. Zowel op inhoud als qua financiële 
randvoorwaarden en uitgangspunten. Laborijn is bezig hierop voor te bereiden, er zal eind dit 
jaar een beleidsvoorstel volgen.  
 
Bijzondere bijstand 
Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand is direct gerelateerd aan 
levensonderhoud en worden om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. 
Dit zijn onder andere de aanvullende bijstand voor klanten onder de 21 jaar en de 
overbruggingsuitkering voor statushouders. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de 
uitgaven van voorgaande jaren.  
 
De voornaamste uitgaven tot en met het derde kwartaal 2019 voor de bijzondere bijstand 
zijn: 

Laborijn

overige regelingen

Realisatie t/m 

periode 9

Begroting na 

wijziging t/m 

periode 9

Prognose 2019 Begroting 2019 

na wijziging

Verschil tov 

begroting (na  

wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -30.628           57.750            -40.837           77.000            117.837          

Individuele inkomensvoorziening 178.549          232.500          300.000          310.000          10.000            

Bijzondere Bijstand 218.809          371.250          291.745          495.000          203.255          

Bijdrage gemeente 366.730          661.500          550.908          882.000          331.092          
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 aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (177K) 
 overbruggingsuitkeringen voor statushouders (15K) 
 belastingaanslag (12K) 
 leenbijstand (9K) 
 individuele studietoeslag (9K)  
 
De kosten bijzondere bijstand zijn tot en met het derde kwartaal lager dan begroot. Met 
name de kosten voor aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar en 
overbruggingsuitkeringen voor statushouders zijn lager. De begroting is gebaseerd op de 
werkelijke lasten van de afgelopen jaren. In de jaren 2016 en 2017 zijn veel statushouders 
ingestroomd waardoor de kosten in die jaren veel hoger waren. 
 
Individuele inkomenstoeslag 
Tot en met het derde kwartaal van 2019 zijn er in totaal 500 individuele inkomenstoeslagen 
uitgekeerd. Dit zijn er 7 meer dan in dezelfde periode van 2018. In het vierde  kwartaal van 
een jaar worden er nog veel inkomenstoeslagen verstrekt. Deze prognose voor 2019 geeft 
het beeld weer van de verwachte totale kosten in 2019. 
 
De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een 
specificatie van de uitgaven per kostensoort. 
 

Per gemeente ziet het er als volgt uit: 

 

 

Het saldo van de uitgaven minus de aflossingen voor de Bbz-gevestigde ondernemers zijn 
het derde kwartaal 2019 lager dan begroot. De kosten voor Bbz-gevestigden kan een heel 
grillig verloop hebben in verband met hoge toekenningen van bedrijfskredieten of incidentele 
grote aflossingen op leningen.   

  

Gemeente Aalten

overige regelingen

Realisatie t/m 

periode 9

Begroting na 

wijziging t/m 

periode 9

Prognose 2019 Begroting 2019 

na wijziging

Verschil tov 

begroting (na  

wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -2.057             5.250              -2.743             7.000              9.743              

Bijzondere Bijstand 26.966            48.750            35.954            65.000            29.046            

Bijdrage gemeente 24.908            54.000            33.211            72.000            38.789            

Gemeente Doetinchem

overige regelingen

Realisatie t/m 

periode 9

Begroting na 

wijziging t/m 

periode 9

Prognose 2019 Begroting 2019 

na wijziging

Verschil tov 

begroting (na  

wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -13.983           37.500            -18.644           50.000            68.644            

Individuele inkomensvoorziening 178.549          232.500          300.000          310.000          10.000            

Bijzondere Bijstand 163.868          262.500          218.491          350.000          131.509          

Bijdrage gemeente 328.434          532.500          499.846          710.000          210.154          

Gemeente Oude IJsselstreek

overige regelingen

Realisatie t/m 

periode 9

Begroting na 

wijziging t/m 

periode 9

Prognose 2019 Begroting 2019 

na wijziging

Verschil tov 

begroting (na  

wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -14.587           15.000            -19.449           20.000            39.449            

Bijzondere Bijstand 27.975            60.000            37.300            80.000            42.700            

Bijdrage gemeente 13.388            75.000            17.851            100.000          82.149            
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2.9 Voortgang Taaleis 

 

De taaltoets is inmiddels ingebed in de reguliere dienstverlening van Laborijn, wat betekent 
dat inwoners tijdens de screening in het proces stromen. Dat betekent ook dat voormalige 
achterstanden vrijwel zijn weggewerkt. De vervolgtrajecten sluiten aan op de trajecten ONW 
of Maatschappelijke Participatie in de vorm van maatwerktrajecten. Tijdens het derde 
kwartaal zijn op 2 momenten toetsen in samenwerking met Graafschap College (volgens de 
landelijke norm) afgenomen.  

 

De taaltoets is niet van toepassing van de doelgroepen IOAW en IOAZ. 

In samenwerking met onder andere onze eigen taaldocenten, het Graafschap College, de 
Taalschool en regionale en lokale partners wordt in overleg met de klant invulling gegeven 
aan de bereidheidsverklaring. De vervolgtrajecten sluiten aan op de trajecten ONW of 
Maatschappelijke Participatie in de vorm van maatwerktrajecten en vormen een integraal 
onderdeel van het plan van aanpak dat voor elke klant opgesteld wordt.  

Ruim de helft van alle klanten voldoet inmiddels aan de taaleis. Ruim een kwart van de 
klanten voldoet nog niet aan de taaleis. 9% is nog onderhanden. 

2.10 Overzicht ontheffingen arbeidsverplichting per gemeente 

 

Bij een bijstandsuitkering, horen verplichtingen. Bijvoorbeeld om mee te werken bij het 
vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. Niet al onze klanten lukt het 
hieraan te voldoen.  
 
Redenen voor ontheffing 
Als het niet lukt aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kan men een tijdelijke ontheffing 
krijgen. Dit kan in 3 situaties: 

 medische redenen 
 sociale redenen  
 mantelzorg 

Ontheffing van de arbeidsverplichtingen is iets anders dan de re-integratieverplichting. Dat 
betekent dat men er alles aan doet om zo snel mogelijk wel weer aan het werk te gaan. 
Bijvoorbeeld door psychische begeleiding, af te kicken, mee te doen aan activiteiten buiten 
huis, een training of opleiding te volgen.  

Duur van de ontheffing 
De ontheffing van de arbeidsverplichtingen om medische of sociale redenen duurt maximaal 
een jaar. Reden hiervan is dat de situatie van de klant kan verbeteren of verslechteren. 
Daarnaast willen we regelmatig contact met onze klanten. Momenteel zijn er 305 klanten 
ontheven van de arbeidsplicht. 
 

Voldaan aan Taaleis PW-ers Aantal %

Ja 1389 56%

Nee 647 26%

Nog niet bekend 225 9%

N.v.t. 208 8%

2469 100%
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2.11 Aantal statushouders met een bijstandsuitkering per gemeente 

 

De definitie van een statushouder: een persoon die ingevolge van artikel 8 van de 
Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland mag verblijven. 

2.12 Aantal jongeren met een bijstandsuitkering per gemeente 

 

  

Ontheff ing arbeidsverplichting Aalten Doetinchem Oude 

IJsselstreek

Totaal

Ontheff ing 49 152 104 305

Geen ontheff ing 289 1246 629 2164

Totaal 338 1398 733 2469

Aantal 

statushouders

Aalten Doetinchem Oude 

IJsselstreek

Totaal

Totaal 98 269 173 540

Jongeren Aalten Doetinchem Oude 

IJsselstreek

Totaal

18 tot 21 jaar 2 27 12 41

21 tot 27 jaar 29 123 49 201

Totaal 31 150 61 242
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3.  Programma Ontwikkelen naar Werk 
 

3.1 Realisatie KPI’s 

 

Omschrijving Doelstelling 

2019 

Doelstelling 

t/m Q3 

Realisatie Op 

schema 

Wsw intern     

Aantal medewerkers van intern naar 

detachering 

30 20 10  

     

PW regulier (exclusief BO)     

Klanten cat. 2 actueel Plan van 

Aanpak 

100% 75% 73%  

 

     

PW Bestuursopdracht Aalten     

Alle klanten cat.2 in traject 100% 90% 87%  

Alle klanten cat.2 actueel Plan van 

Aanpak 

100% 90% 87%  

Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing 

naar betaald werk 

10% 7,5% 10%*  

Plaatsing naar parttime werk 10% 7,5% 6%  

     

PW Bestuursopdracht Doetinchem     

Alle klanten cat.2 in traject 75% 50% 61%  

Alle klanten cat.2 actueel Plan van 

Aanpak 

75% 50% 61%  

Uitkeringsonafhankelijk door plaatsing 

naar betaald werk 

10% 5% 5%  

Plaatsing naar parttime werk 10% 5% 9%  
*per abuis is in het 2e kwartaal 2019 de totale uitstroom uit de bestuursopdracht verantwoord in plaats 

van de uitstroom naar betaald werk. 

 

3.2 Activiteiten Ontwikkelen naar Werk 

 
In deze paragraaf doen we op hoofdlijnen verslag van de activiteiten die in het derde 
kwartaal hebben plaatsgevonden rondom onze ontwikkel- en ondersteuningsactiviteiten (de 
re-integratiedienstverlening) voor Wsw’ers en onze klanten die gebruik maken van een 
Participatiewet-uitkering. De geboden dienstverlening zet zoveel mogelijk in op het verkrijgen 
van betaald (parttime) werk dan wel de stap naar een detachering. Daarnaast duiden we het 
behaalde resultaat in het afgelopen kwartaal.  
 

Ontwikkeling medewerkers interne Wsw-groep 
Ook in het derde kwartaal is intensief ingezet op de ontwikkelactiviteiten bij onze interne 
Wsw’ers. De ondersteuning in de WLC’s bestaat uit het bieden van passend werk, 
begeleiding en training. Desondanks loopt de realisatie van het aantal medewerkers dat we 
van intern van een detachering willen brengen achter op het gestelde doel. We zoeken actief 
naar mogelijkheden om dit bij te sturen. In dat kader is het trainingsaanbod, dat via eigen 
trainers laagdrempelig wordt aangeboden, uitgebreid. Naast de training die een 
voorbereiding biedt op een (mogelijke) detachering wordt een ‘eigen kracht’- en een 
‘gespreks’- training aangeboden. De groep Wsw-medewerkers die in potentie gedetacheerd 
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kan worden, vraagt bij plaatsing bij de werkgever meestal een behoorlijke aanpassing van 
een werkplek of in de begeleiding.  
 
De realisatie intern werk ligt boven de doelstelling. Het lukt steeds beter om orders te 
verkrijgen die binnen het WLC worden uitgevoerd en die voldoende variatie bieden. Een 
mooi voorbeeld is de opdracht voor het projectmatig samenstellen van papiercassettes. De 
order is in derde kwartaal op de locatie in Ulft en Aalten gerealiseerd. Een aantal Wsw-
collega’s van de locatie Doetinchem hebben daarbij in Ulft ondersteund. Deze opdracht is 
succesvol uitgevoerd. De opdrachtgever was zeer tevreden. Naast een goede bijdrage aan 
de omzet intern werk bood het ook een goede bedrijfsmatige setting om 
werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, overleggen en staand werken, extra te 
trainen.  
 

Werkacademie Laborijn 
De Werkacademie Laborijn betreft onze (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-klanten 
waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Het traject is gericht op het verkrijgen van 
betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. Het totaal aantal 
actieve trajecten bedroeg ultimo het derde kwartaal 537. 

Vanuit de Werkacademie wordt nauw samengewerkt met een scala aan netwerkpartners. Zo 
verzorgen we in samenwerking met het Graafschap College voorlichtingsbijeenkomsten voor 
opleidingstrajecten in kansrijke beroepen (voorbeelden: procesoperator, helpende in de zorg, 
logistiek, de techniek, de bouw en de horeca). 

In de afgelopen kwartalen hebben we gerapporteerd over de inhoudelijke doorontwikkeling 
van het curriculum van de Werkacademie. Recent hebben we hierop een belangrijke 
aanvulling gedaan. We zagen in de praktijk dat een deel van de in categorie 2 ingedeelde 
klanten een ‘voorschakel’ traject nodig heeft alvorens in de Werkacademie te kunnen starten. 
Onder de werknaam ‘ trajectfit’ bieden we een gestructureerd programma dat klanten 
voorbereidt om op termijn deel te kunnen nemen aan het Werkacademie-programma.  

Vanuit de Werkacademie zijn tot en met het derde kwartaal 82 proefplaatsingen en 275 
operationele plaatsingen gerealiseerd. Daarbij zijn ook nog 16 plaatsingen gerealiseerd van 
jongeren die naar werk zijn doorgestroomd vanuit het VSO/Pro onderwijs. 

Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal) 
In de rapportageperiode zijn in totaal 161 uitkeringsdossiers beëindigd. Van deze 161 
beëindigingen zijn 55 uitkeringen volledig beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald 
werk/zelfstandig ondernemerschap. De klanten werden hierdoor economisch volledig 
zelfstandig. 

Geen uitstroom, wel resultaat 
In deze rapportageperiode hebben 255 Participatiewet-klanten inkomsten weten te 
genereren uit deeltijd arbeid. Dit aantal is in lijn met de realisatie in Q2. De door de klant zelf 
realiseerde inkomsten leiden direct tot een lagere uitkeringslast, maar hebben geen effect op 
het aantal uitkeringen. Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering 
(NUG) die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In 
dat kader hebben we in het afgelopen kwartaal 31 klanten voorzien van dienstverlening. 

Dienstverlening aan prioritaire doelgroepen 
In onze dienstverlening besteden we speciale aandacht aan onze prioritaire doelgroepen 
jongeren en statushouders. 
 
Jongeren 
Laborijn is 1 van de partijen die, samen de partners in het onderwijs en het sociaal domein, 
zorg draagt voor een sluitende aanpak voor jongeren. Enerzijds gaat het daarbij om 242 
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jongeren die gebruik maken van een Participatiewet-uitkering. Daarvan zijn er 209 ingedeeld 
in categorie 2. Aanvullend op het reguliere Werkacademie-curriculum wordt extra ingezet op 
maatwerk interventies (bijvoorbeeld taalonderwijs). Ook wordt in nauwe samenwerking met 
het Graafschap College gekeken naar (terugkeer) kansen binnen het regulier onderwijs, dan 
wel via BOL/BBL. Anderzijds richten we onze inspanningen voor jongeren ook op de groep 
die geen lopende Participatiewet-uitkering heeft. Laborijn is partner bij de uitvoering van de 
regionale aanpak ‘Alle Achterhoekse Jongeren naar werk, school of betekenisvolle 
daginvulling’. We nemen actief deel en brengen onze expertise in bij casus overleggen op 
gemeentelijk en sub-regionaal niveau.   

Er zijn afspraken tussen scholen en Laborijn om te zorgen dat de jongeren die bijna kunnen 
uitstromen vanuit het VSO/Pro onderwijs begeleid worden, zodat er sprake is van een 
naadloze overgang vanuit het onderwijs naar werk. In totaal zijn er 118 lopende VSO/PRO- 
plaatsingen gerealiseerd. Zij worden vanuit Laborijn actief en blijvend begeleid 
(loonwaardemeting, loonkostensubsidie en jobcoaching). 
 
Statushouders 
Het Participatiewet-bestand van Laborijn omvat 583 klanten met een verblijfstatus conform 
artikel 8 Vreemdelingenwet. Daarvan zijn 407 klanten ingedeeld in categorie 2. 
In de rapportageperiode hebben we 101 statushouders een actief traject geboden. In totaal 
hebben nu 378 statushouders een actief traject.  

In onze dienstverlening aan deze groep sluiten we zo veel mogelijk aan bij het reguliere 
curriculum van de Werkacademie. Wel zien we een extra behoefte aan taalondersteuning 
onder de groep statushouders. Een aanzienlijk deel van deze groep heeft een ontheffing van 
de inburgeringsverplichting. De reden hiervoor is doorgaans de vastgestelde beperkte 
leerbaarheid, vooral op het gebied van lezen en schrijven. Onze maatwerkondersteuning 
binnen de Werkacademie richt zich dan ook met name op spreken en luisteren. Dit wordt 
zoveel mogelijk geoefend in de praktijk, dus op de werkvloer. Daarnaast zijn bij het 
Graafschap College extra taallessen voor spreken en luisteren ingezet. Het netwerk rondom 
statushouders biedt goede mogelijkheden om een taalrijke omgeving aan te bieden. Dit doen 
we in samenwerking met bijvoorbeeld Samen Doetinchem en de activiteiten van Stichting 
Present. Binnen de Werkacademie wordt sinds het derde kwartaal actief een 
ervaringsdeskundige op het gebied van Arabische taal en cultuur ingezet om de gesprekken 
tussen statushouders en consulenten te ondersteunen. 
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3.3 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar Werk 

 

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkelen naar Werk is in onderstaande 
tabel weer gegeven.  
 

  
 
   

ONW Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose  

2019

Begroting 

2019 (na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Omzet

Intern werk 305.847        270.000        398.202        360.000        38.202         

-/- Directe productiekosten -25.265        -11.250        -33.687        -15.000        -18.687        

280.582        258.750        364.515        345.000        19.515         

Gemeentelijke bijdragen

Budget re-integratie 2.196.788     2.089.585     2.929.051     2.786.113     142.938        

Budget Sw 3.920.823     3.904.227     5.227.764     5.205.636     22.128         

Bijdrage directe programmakosten 576.634        576.634        768.845        768.845        -                  

6.694.245     6.570.446     8.925.660     8.760.594     165.066        

Totaal opbrengsten 6.974.827     6.829.196     9.290.175     9.105.594     184.581        

Lasten

Lasten Wsw

Loonkosten 4.257.918     4.221.065     5.563.100     5.579.033     -15.933        

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -82.324        -82.324        -109.765       -109.765       -                  

Vervoerskosten 164.231        78.255         218.975        104.340        114.635        

Overige kosten  23.225         81.229         30.967         108.305        -77.338        

Totale lasten Wsw 4.363.051     4.298.225     5.703.277     5.681.913     21.364         

Lasten re-integratie

ID-banen 24.287         37.125         32.500         49.500         -17.000        

Wiw 259.305        254.700        346.500        339.600        6.900           

Kinderopvang 19.510         26.250         27.603         35.000         -7.397          

Interne re-integratietrajecten 1.141.875     1.141.875     1.522.500     1.522.500     -                  

Aanvullende re-integratie 308.063        466.660        532.219        622.213        -89.994        

Vergoedingen en premies 93.394         162.976        124.525        217.300        -92.775        

Totale lasten re-integratie 1.846.435     2.089.586     2.585.848     2.786.113     -200.265       

Programma gerelateerde lasten 588.560        715.512        754.920        768.845        -13.925        

Totaal lasten 6.798.045     7.103.323     9.044.044     9.236.871     -192.827       

Onttrekking bestemmingsreserve -                  -63.750        -                  -85.000        85.000         

Resultaat 176.781        -210.377       246.131        -46.277        292.408        
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3.4 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening 

 
De ontwikkeling van het aantal fte Wsw’ers per einde van de maand is in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 

 
 

In het derde kwartaal is het aantal Wsw’ers met 11 fte gedaald. 15 personen zijn uitgestroomd, 
vanwege pensioen (9), wederzijds goedvinden na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (3), eigen 
verzoek (2) en naadloze overplaatsing naar ander Wsw-bedrijf (1). Er zijn 2 personen 
ingestroomd vanuit zittend bestand.  
 
De formatie Begeleid werken is in het derde kwartaal gelijk gebleven (92 fte, 112 personen). 
Ultimo september was van de Wsw-medewerkers 80% (fte) extern geplaatst.  

 

3.4.1 Ziekteverzuim Wsw’ers 
 

 

Het ziekteverzuim over het derde kwartaal was 11% en daarmee lager dan het verzuim in het 
tweede kwartaal (11,4%). Na een forse daling in de maanden juli en augustus (de 
vakantiemaanden) is het verzuim in september weer gestegen. Het percentage over de eerste 
3 kwartalen in 2019 (11,8%) ligt bij Laborijn fors lager dan het landelijke verzuimcijfer (laatst 
bekende cijfer: 14,2% eerste halfjaar 2019). De realisatie wijkt nog wel af van onze eigen 
interne doelstelling van 11%. Dit vraagt in het vierde kwartaal extra aandacht in de vorm van 
nadere analyse en bijsturing daar waar het verzuim beïnvloedbaar is. 

  

Groepsdetachering 522 534 532 531 529 526 523 514 512 511

Individuele detachering 145 149 149 152 153 151 151 150 150 150

Intern werk 187 191 189 185 183 182 179 181 180 182

Begeleid werken 93 93 93 93 93 93 92 93 92 92

Intern gedetacheerd 13 13 13 13 12 11 10 10 10 10

Totaal aantal fte 960 980 975 975 970 963 956 947 944 945

30-sep30-apr 31-mei 30-jun 31-jul 31-aug

Begroting 2019 

(na 1e wijziging) 

gemiddeld
Aantal Wsw-medewerkers (fte) 31-jan 28-feb 31-mrt
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4. Programma Werkgeversdienstverlening & detachering 
 

4.1 Realisatie KPI’s 
 

Omschrijving Doelstelling 

2019 

Doelstelling 

t/m Q3 

Realisatie Op 

schema 

Aantal Wsw’ers extern     

Aantal medewerkers dat 

extern werkzaam is 

75% 75% 80%  

     

Screening     

Categorie 1 klanten binnen 3 

maanden aan het werk 

95% 95% 85%  

 

4.2 Algemeen 

Binnen het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is veel aandacht voor het 
detacheringsresultaat. Dit bestaat uit 2 onderdelen; het aantal en percentage medewerkers 
dat is gedetacheerd en het financiële resultaat dat hierdoor wordt bereikt. Beide onderdelen 
lopen prima op schema (zelfs iets erboven) tot en met het derde kwartaal. We streven hierbij 
naar stabiliteit binnen de detacheringen. Wanneer werkgevers tevreden zijn over de 
prestaties van onze gedetacheerden en de gedetacheerden hebben het naar hun zin, is er 
nauwelijks sprake van uitval. Positieve signalen over detacheringen hebben ook 
aantrekkingskracht bij collega’s die nog niet zijn gedetacheerd. Een goede relatie met 
werkgevers en effectieve jobcoaching is voor het detacheringsresultaat van groot belang. 
Hierin slaagt Laborijn, zoals we ook in het derde kwartaal weer zien. Tegelijkertijd blijft 
alertheid geboden, immers er is sprake van gestage krimp en vergrijzing van het aantal 
Wsw-medewerkers.  

De screening en de taken die hiermee samenhangen, vormen een belangrijk tweede 
activiteit van dit programma. De screeners vormen de ‘toegangspoort’ van Laborijn. Zij 
beoordelen de mogelijkheden van klanten tot werk en delen op grond van deze screening 
klanten in op de mate waarin zijn bemiddelbaar zijn naar (regulier) werk. Tevens bemiddelen 
zij rechtstreeks de klanten die binnen 3 maanden naar werk kunnen worden bemiddeld en 
hebben zij een spilfunctie bij het bemiddelingsproces van alle klanten.   

 

In het derde kwartaal zien we dat, in lijn met het tweede kwartaal, het aantal klanten dat 
direct naar werk kan worden bemiddeld (categorie 1) langzaam daalt, terwijl het percentage 
in categorie 2 stijgt. De screening van het ‘zittend bestand’ van de gemeente Doetinchem is 
hiervoor een belangrijke oorzaak, maar tegelijkertijd zijn er minder nieuwe klanten die een 
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korte afstand tot regulier werk hebben. We verwachten dat deze trend zich verder zal 
doorzetten.  

De doorlooptijd van de klanten in categorie 1 naar werk is nog niet volledig op schema. De 
oorzaak hiervoor is administratief. De klanten zijn wel aan het werk, maar de afhandeling kan 
pas worden beëindigd wanneer alle documenten op orde zijn. Dit heeft onze aandacht. 
 

4.3 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & detachering 

 

De financiële ontwikkeling van het programma Werkgeversdienstverlening & detachering is 
in onderstaande tabel weergegeven.  

 

  

WGDD Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose  

2019

Begroting 

2019 (na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Omzet

Groepsdetachering 3.195.150      3.206.596     4.317.642   4.306.000      11.642           

Individuele detachering 1.405.669      1.391.809     1.890.373   1.869.000      21.373           

4.600.819      4.598.404     6.208.016   6.175.000      33.015           

Gemeentelijke bijdragen

BUIG-budget (loonk.subsidie (lang) 882.353         1.369.861     1.610.024   1.826.481      -216.457         

Budget re-integratie 441.457         429.497        572.662      572.662         -                    

Budget Sw 15.430.880     14.804.984    20.574.507 19.739.978    834.528          

Bijdrage directe programmakosten 1.619.153      1.619.153     2.158.870   2.158.870      -                    

18.373.842     18.223.493    24.916.063 24.297.992    618.071          

Totaal baten 22.974.661     22.821.898    31.124.078 30.472.992    651.086          

Lasten

Lasten Wsw

Loonkosten 15.337.442     15.879.246    20.927.851 21.155.914    -228.063         

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -312.176        -312.176       -416.235     -416.235        -                    

Vervoerskosten 158.240         296.745        210.987      395.660         -184.674         

Overige kosten  387.067         308.022        551.489      410.695         140.793          

Kosten begeleid werken 1.179.919      1.119.750     1.575.978   1.493.000      82.978           

Totale lasten Wsw 16.750.492     17.291.587    22.850.070 23.039.035    -188.965         

Lasten BUIG

Loonkostensubsidie (BUIG budget) 882.353         1.369.861     1.610.024   1.826.481      -216.457         

Lasten re-integratie

Loonkostensubsidie (RI-budget) 86.961           75.000          93.348        100.000         -6.652            

Jobcoaching 187.499         187.499        250.000      250.000         -                    

Werkgeversservicepunt 166.997         166.997        222.662      222.662         -                    

Totale lasten re-integratie 441.457         429.496        566.010      572.662         -6.652            

Programma gerelateerde lasten 1.327.885      1.546.436     1.821.496   2.158.870      -337.374         

Totaal lasten 19.402.186     20.637.379    26.847.600 27.597.048    -749.448         

onttrekking bestemmingsreserve -                    -255.000       -                -340.000        340.000          

Resultaat 3.572.475      2.439.519     4.276.478   3.215.944      1.060.534       
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De loonkosten Wsw liggen in lijn met de bijgestelde begroting. De vervoerskosten vallen 
lager uit dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat het contract met de leverancier voordeliger 
is uitgevallen dan was voorzien.  
 
Het budget Wsw neemt toe. Dit kon in de begroting niet worden voorzien. Zowel in mei als in 
september is de Rijksbijdrage naar de gemeenten verhoogd. Hetgeen leidt tot een positief 
verschil ten opzichte van de begroting, die zichtbaar wordt in het derde kwartaal. 
 
De realisatie van de langdurige loonkostensubsidie neemt nog steeds toe in kwartaal 3. We 
verwachten nog een verdere stijging in het vierde kwartaal omdat een fors aantal 
beschikkingen zullen worden verlengd. Laborijn betaalt de loonkostensubsidie na ontvangst 
van de salarisstrook van de werkgever. We verwachten deze vooral in het vierde kwartaal. 
Beide processen werken vertragend en zullen worden herzien op korte termijn.   
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5. Programma Algemene overhead  
 

5.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead  
 

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead 
weergegeven. 
 

 
 
De salariskosten voor de ambtelijke organisatie vallen in totaal € 319.000 lager uit dan 
begroot. Hiervan wordt circa €246.000 verantwoord in het programma algemene overhead. 
Het restant is terug te vinden in de programma gerelateerde lasten in de programma’s IMP, 
ONW en WGD. De prognose van de totale loonkosten komt uit op € 10.679.715. Begroot 
was de totale loonsom op € 10.998.596. 

Op het moment dat het onderzoek van Berenschot begon te lopen en we de eerste signalen 
kregen dat wellicht een aantal zaken in het plan van aanpak bestuursopdracht anders 
ingericht moesten worden, hebben we besloten daar pas op de plaats te maken. In de loop 
van dit kwartaal hebben we bepaald wat ons te doen staat en de komende maanden vertalen 
we dat door naar een aangepast veranderprogramma. Er is dus ook tot en met het derde 
kwartaal minder uitgegeven dan verwacht. Omdat de kosten worden gedekt uit een reserve 
heeft dat geen invloed op het resultaat. 

De taakstelling om de begroting sluitend te maken is vanaf 2020 specifiek ingevuld. In 2019 
zorgen we ervoor dat we in totaal binnen de begroting blijven. De verwachting is dat dat lukt 
en dat we de meevaller in de rijksbijdrage Wsw ‘over’ houden aan het eind van het jaar. Die 
ruimte kan gebruikt worden om eventuele onvoorziene tegenvallers in 2020 op te vangen, of 
aanloopkosten van maatregelen die we hebben genomen om de begroting sluitend te 
houden op te vangen. 

De uitgaven voor algemene overhead liggen verder in lijn met de begroting.   

Programma Algemene overhead Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Loon- en salariskosten 2.634.556       2.801.460       3.895.184       4.141.588       246.404          

Overige personeelskosten 339.837          329.775          479.400          439.700          -39.700           

Huisvestingskosten 434.963          492.975          685.800          657.300          -28.500           

Facilitaire kosten 569.793          659.325          837.000          879.100          42.100            

Automatiseringskosten 679.637          686.700          930.385          915.600          -14.785           

Taakstelling -                     -225.000         -                     -300.000         -300.000         

Kosten pva P-wet 574.134          552.750          704.802          737.000          32.198            

Kosten pva organisatieontwikkeling 181.039          920.250          526.077          1.227.000       700.923          

Incidentele baten -61.222           -                     -70.000           -                     70.000            

Incidentele lasten 41.608            -                     50.000            -                     -50.000           

Totaal lasten 5.394.345       6.218.235       8.038.648       8.697.288       658.640          
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6. Bestuursopdracht / plan van aanpak 

 
Zowel de gemeenteraden als het bestuur en directie van Laborijn vinden het van belang om 
periodiek de voortgang van realisatie van de bestuursopdracht met elkaar te monitoren. 
Sinds het eerste kwartaal 2019 doen we dit. Besloten is om criteria vast te stellen waarover 
wordt gerapporteerd. 

Het resultaat hiervan is de bestuursopdracht-rapportage in zogenaamde ‘placemat-vorm’. 
Deze placemat wordt ieder kwartaal aangeboden. In dit hoofdstuk geven we waar nodig, 
namelijk in het geval van afwijkingen of bijzonderheden, een inhoudelijke toelichting. 

Deelopdracht 1: Klant in beeld (Participatiewet-klant) 

In deze paragraaf rapporteren we inhoudelijk over de uitvoering van de bestuursopdracht 
zittend bestand zoals deze voor de gemeenten Aalten en Doetinchem wordt uitgevoerd. 

Binnen deze aanpak wordt een specifieke klantgroep die op de peildatum (voor Aalten 1 
maart 2018, voor Doetinchem 1 februari 2019) geen actief traject heeft, versneld methodisch 
in kaart gebracht. Dit gebeurt middels een uitgebreide screening. Op grond van het 
screeningsresultaat wordt een passend traject ingezet. De projectmatige aanpak maakt 
gebruik van het binnen Laborijn aanwezige en ontwikkelde curriculum. 

Voor een volledig kwantitatief overzicht verwijzen we naar de infographics ‘voortgang 
bestuursopdracht Aalten en Doetinchem’. 

Aalten 
In de vorige kwartaalrapportage zijn de aanleiding en achtergronden uitgebreid 
gerapporteerd. Terugblikkend op het derde kwartaal constateren we dat de uitvoering van de 
opdracht volledig op koers ligt. 

Binnen de projectmatige aanpak zijn inmiddels mooie resultaten gerealiseerd. Alle 270 tot 
het project behorende inwoners zijn middels een methodische screening (Dariuz wegwijzer 
en uitgebreid gesprek) in beeld gebracht. Inmiddels heeft 87% daarvan een passend 
trajectaanbod gekregen. Daarbij ligt onze focus daar waar mogelijk op het inzetten van een 
(Werkacademie-) traject gericht op het verkrijgen van (deeltijd) betaald werk. Echter bij een 
aanzienlijk deel bleek dit (nog) niet mogelijk. Daarbij is vooral ingezet op een traject 
maatschappelijke participatie of het (laten) organiseren van passende zorg. 

Onze projectorganisatie werkt zeer nauw samen met participatieconsulenten van de 
gemeente Aalten en tal van lokale netwerkpartners. 

Bij de start van de bestuursopdracht omvatte de doelgroep nog 270 inwoners. Inmiddels 
hebben 182 daarvan nog een actieve Participatiewet uitkering. Binnen de projectaanpak zijn 
88 inwoners volledig uitgestroomd en niet langer afhankelijk van een Participatiewet-
uitkering. Dit aantal ligt boven de bij de start afgegeven doelstelling. 

In het komende kwartaal ligt onze inzet vooral op het succesvol afronden van ingezette 
trajecten naar werk (categorie 1 en 2) en de monitoring van alle reeds gestarte trajecten in 
categorie 3. 

Doetinchem 
De uitvoering van deze projectmatige aanpak is in volle gang. In het eerste kwartaal zijn veel 
noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In het tweede kwartaal is gestart 
met uitvoeren van de screeningsgesprekken. Klanten krijgen aansluitend een passend 
trajectaanbod. Op dit moment nemen al 404 inwoners deel aan een traject. 

Bij de formele start betrof het 726 inwoners met een actieve Participatiewet-uitkering. 
Inmiddels is dit aantal gedaald naar 656 (zie infographic Doetinchem per 1-10-2019).  
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De projectwerkzaamheden liggen op schema. Inmiddels hebben we met bijna 50% van de in 
het project ondergebrachte inwoners het screeningsproces doorlopen. We verwachten aan 
het eind van het vierde kwartaal alle screeningsgesprekken te hebben afgerond. 

Binnen de projectplanning krijgen de prioritaire doelgroepen voorrang. De jongeren en 
statushouders zijn dan ook als eerste gesproken. De opdracht wordt door een projectteam 
uitgevoerd. Het team bestaat uit vaste Laborijn-medewerkers en is aangevuld met tijdelijke 
krachten.  

Tijdens het screeningsgesprek bespreken we de met de inwoner de gezamenlijke 
bevindingen. Op grond van het gesprek wordt de klant ingedeeld in een traject-categorie. Tot 
op heden liggen de uitkomsten van de screening in lijn van het vooraf afgegeven prognose. 
Wel zien we dat van de 135 tot op heden in categorie 2 ingedeelde klanten een aanzienlijk 
deel (88) nog niet direct kan deelnemen aan het reguliere curriculum van de Werkacademie. 
Voor deze groep wordt eerst een voorschakel-traject op maat (trajectfit) ingezet. Dit traject is 
erop gericht om aansluitend alsnog deel te kunnen nemen aan een traject gericht op het 
verkrijgen van betaald werk. Op grond van deze eerste inzichten kunnen we nog niet zo veel 
zeggen over het te verwachten eindresultaat. Wel ontstaat het beeld dat een groot deel van 
de klanten de maximale doorlooptijd van een traject (12 maanden na screening) nodig zal 
hebben om tot (gedeeltelijke) uitstroom naar regulier werk te komen. 

Binnen de projectaanpak zijn inmiddels 70 inwoners volledig uitgestroomd en niet langer 
afhankelijk van een Participatiewet-uitkering. 

Deelopdracht 2: Klant in beeld (Wsw’er) 

Interne Wsw-medewerkers 
Binnen de WLC’s zijn de afgelopen maanden leerlijnen opgezet. Hierin worden 
productieorders in een lijn met een aantal medewerkers gezet. Deze manier van werken 
biedt meer ruimte om de werknemersvaardigheden van medewerkers, zoals communiceren, 
samenwerken en omgaan met werkdruk, te ontwikkelen. Samen met de werkvoorbereiders 
wordt gekeken naar orders die goed aansluiten bij detacheringsplekken. Ook wordt gekeken 
naar orders waarbij er voldoende variatie is in werkzaamheden, of waarbij het zitten en staan 
kan worden afgewisseld.  

Met alle interne Wsw-medewerkers wordt jaarlijks een ontwikkelgesprek gevoerd, waarin 
afspraken worden gemaakt over het werk, ontwikkeling van de medewerker en deelname 
aan trainingen. 

Externe Wsw-medewerkers 
Onze jobcoaches zijn intensief in gesprek met de Wsw-collega’s waarbij wij hen uitnodigen 
hun ervaringen met Laborijn als werkgever te delen. Wij vragen hen wat zij vinden van de 
manier waarop met hen wordt omgegaan en wat de organisatie daarvan kan leren. 

De ontwikkelingsgesprekken leiden tot heldere afspraken met medewerkers.  
De jobcoaches zetten blijvend in op het weerbaarder maken van medewerkers, zodat ze 
voor zichzelf kunnen opkomen. Per groepsdetachering worden jaarlijks meerdere 
werkoverleggen georganiseerd. Medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over hetgeen 
er bij Laborijn gebeurt. Er is voldoende aandacht voor, de door medewerkers aangegeven, 
werkplekaanpassingen bij de werkgevers. 

Jaarlijks worden de ontwikkelplannen bijgesteld in de ontwikkelgesprekken. Van belang 
hierbij zijn de ervaringen van de medewerkers en de jobcoach over het afgelopen jaar, in 
combinatie met een assessment op basis van de Dariuz-methodiek. Dit is een digitaal 
meetinstrument dat de competenties van de medewerker weergeeft en de ontwikkeling 
daarin. Maar ook de bevindingen van de werkgevers worden hierbij meegenomen. Zij 
werken dagelijks samen met onze medewerkers en zijn een belangrijke factor in de 
ontwikkeling en het werkplezier van de medewerkers. De realisatie van de jaarlijkse 
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gespreksronde loopt op schema, hoewel niet kan worden uitgesloten dat ook dit jaar de 
jaarlijkse eindsprint nodig is. 

Deelopdracht 3: Hoogwaardige dienstverlening 

Brieven 
Er is een start gemaakt met het herschrijven van de eerste klantbrieven naar taalniveau B1. 
Daarbij wordt de klantbejegening tevens meegenomen. Aangezien de aanpassingen van de 
standaardbrieven en beschikkingen nog niet bij alle brieven doorgevoerd zijn, werkt IP nog 
met deels ‘verouderde’ standaardbrieven. Daarom is het dagelijkse tekenboek weer 
ingevoerd. Dat wil zeggen dat het management iedere dag elke uitgaande brief en 
beschikking controleert op toonzetting en begrijpelijkheid. 

In het kader van de ontwikkeling van het vakmanschap van onze medewerkers is een aantal 
processen in gang gezet. Onderdeel daarvan zijn de 2-dagelijkse inloopmomenten waarbij 
complexe of inhoudelijke zaken kunnen worden besproken. Ook zijn de medewerkers gestart 
met casuïstiek-bespreking om met en van elkaar te leren.  

Daarnaast zijn we vergevorderd met de voorbereidingen om een organisatie brede 
vaardigheidstraining op te zetten. Deze zal starten in het laatste kwartaal 2019. 

Serviceteam 
Laborijn is een organisatie die haar klanten maximaal wil bereiken. Daarom zetten we alle 
communicatiekanalen die we hebben in en doen we dat op zo’n manier dat het voor de klant 
niet uitmaakt welk kanaal. Het gaat erom dat ze ons (zo laagdrempelig mogelijk) kunnen 
bereiken. Dit heeft veel te maken met de recent gehoorde klachten over de klantbejegening. 
Om hierin verbeteringen aan te brengen hebben we een “serviceteam” ontwikkeld. 

Met de komst van ons Serviceteam verbeteren we onze dienstverlening zodat we onze 
klanten beter en sneller kunnen bedienen. Ten eerste zal de telefonische bereikbaarheid 
verschuiven van de balie (momenteel) naar een separate ruimte. Hierdoor kunnen we de 
klant-privacy beter borgen. De doorlooptijden/wachttijden aan de balie lopen daardoor naar 
verwachting ook sterk terug. We kunnen op de manier de klanten beter en sneller helpen. 
 
Klanten 
Klanten kunnen voortaan bij 1 ingang terecht als het om vragen over brieven, beschikkingen, 
afspraken, of algemene vragen/informatie. Hiervoor hoeft men geen afspraak te maken. Dit 
kan via telefoon, per e-mail of men kan binnenlopen. We kunnen op die manier sneller 
reageren op vragen en de juiste ondersteuning bieden. 

Wat verandert er niet? 
De vaste contactpersoon blijft het vaste aanspreekpunt. Daarin verandert dus niets. Ook de 
vakinhoudelijke afstemming met andere professionals blijft gehandhaafd zoals we dat nu 
gewend zijn. 
 
Bereikbaarheid 
Het serviceteam is iedere werkdag beschikbaar van 9.00 tot 16.30 uur, waarbij klanten 
ongevraagd kunnen binnenlopen tussen 9.00 en 13.00 uur. Bellen kan de hele dag. Indien 
men een specifieke vraag voor de betrokken consulent heeft, wordt men doorverbonden of 
wordt een terugbelnotitie gemaakt (reactie binnen 48 uur). Het team verandert ons aanbod 
van reactief naar een proactieve dienstverlening. 
 
Kenmerken van een sterk serviceteam 
Met ons serviceteam ondersteunen we primair onze klanten en wellicht in een later stadium 
de (professionals) van samenwerkingspartners. We ontwikkelen en implementeren samen 
een nieuwe werkwijze die uitgaat van een vraaggerichte dienstverlening. Maar daar blijft het 
niet bij. We ondersteunen tevens bij het vertalen van klantfeedback in concrete 
verbeteringen en helpen deze verbeteringen structureel te verankeren. 
Het team is bewust compact, immers een persoonlijke aanpak, aanpassingsvermogen en 
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daarmee maatwerk staat bij ons centraal. We willen flexibel genoeg zijn om voortdurend door 
te ontwikkelen. Het team bestaat uit gekwalificeerd personeel, dat kan voldoen aan de 
gevraagde dienstverlening. Er worden daarmee eisen gesteld aan zowel de inhoudelijke 
kennis als de vaardigheden van de medewerkers. De uitgangspunten van hostmanship 
staan hierbij centraal. Het team bestaat uit een vaste bezetting met daarbij op toerbeurt 
specifieke ondersteuning. We denken daarbij bijvoorbeeld aan momenten voor financiële 
vragen. 
 
Informatie en financieel spreekuur 
Naast de mogelijkheid om dagelijks binnen te lopen, kan men ook vragen stellen over de 
brieven of beschikkingen die men heeft gekregen. Daarnaast gaan we in het laatste kwartaal 
een financieel spreekuur starten.  

Spreekuur op locatie 
De inkomensconsulenten zijn regelmatig te vinden op de diverse locaties van Laborijn en, 
voor afstemming of een warme overdracht, bij onze samenwerkingspartners. Daarnaast 
draaien we iedere week een ‘inkomensspreekuur’ op het gemeentehuis in Gendringen.  

In gesprek  
We zijn in gesprek met onze Wsw-collega’s en nodigen hen uit hun ervaringen met Laborijn 
als werkgever te delen. 
 
Overleg met stakeholders 
We beschouwen het regionaal overleg met onze stakeholders en overige verbonden partijen 
als ogen en oren van de organisatie en signalen die er worden afgegeven zetten we in om 
onze dienstverlening te verbeteren. 
Directie, management en medewerkers Laborijn sluiten aan bij diverse overlegorganen van 
de diverse gemeenten, MDO overleggen, sociaal raadslieden en overige lokaal betrokken 
partijen. Dat doen wij op alle niveaus om zo tot een betere complementaire samenwerking te 
komen. Er zijn regelmatig gesprekken en/of presentaties en voorlichtingen met 
maatschappelijke organisaties en werkgevers/ondernemers waarmee wordt samengewerkt 
 
Meting dienstverlening 
We willen graag van onze klanten horen hoe zij onze dienstverlening ervaren, en hoe zij een 
gesprek hebben ervaren. Daarom wordt er, direct na een gesprek, een korte enquête 
voorgelegd, waarmee men (anoniem) kan reflecteren. De enquête wordt structureel en 
methodisch doorontwikkeld. 
 
Spreekuur op locatie 
De inkomensconsulenten zijn regelmatig te vinden op de diverse locaties van Laborijn en, 
voor afstemming of een warme overdracht, bij onze samenwerkingspartners. Daarnaast 
draaien we iedere week een ‘inkomensspreekuur’ op het gemeentehuis in Gendringen.  

Deelopdracht 4: Bedrijfsvoering 

Binnen het team Financiën is het ‘In Control Framework’ geïntroduceerd. Dit gaat ervoor 
zorgen dat de aantoonbaarheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid van cijfers en processen 
wordt verbeterd. En daarmee een kwalitatieve slag in de interne beheersing van de 
financiën. Samen met de primaire afdelingen zijn nu interne controles uitgevoerd die 
inhoudelijk bijdragen aan het vergroten van de betrouwbaarheid van de cijfers. Er wordt 
voortdurend aan de uitbreiding van deze controles gewerkt.  

Aan de hand van het verbeterplan inkoop wordt verder gewerkt aan de professionalisering 
van de inkoopfunctie. Ook binnen het taakgebied van Financiën wordt gewerkt aan een 
doorontwikkeling op het gebied van verdere automatisering.  
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Team Kwaliteit werkt in nauwe samenwerking met de primaire afdelingen, applicatiebeheer 
en de adviseur informatiemanagement aan de optimalisering van de inrichting en het gebruik 
van de verschillende ondersteunende applicaties.  

Deelopdracht 5: Informatievoorziening 

Om de stuurinformatie op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau te verbeteren, is 
gestart met het verrijken van de huidige rapportages met kwalitatieve stuurinformatie. Naast 
de financiële rapportages worden ook de operationele rapportages voorbereid (denk aan 
operationele prestaties en teamdashboards). Het inrichten van het data warehouse is reeds 
gestart. Aanvullend is de BI-applicatie aangeschaft en eind oktober geïnstalleerd. De eerste 
operationele prestaties worden verwacht in het vierde kwartaal van 2019.   

Deelopdracht 6: Professionalisering en organisatieontwikkeling 

Bij Laborijn blijven wij werken aan onze professionele en persoonlijke ontwikkeling en 
(duurzame) inzetbaarheid. In het derde kwartaal hebben wij hierin geïnvesteerd met het 
volgende: 

 training en certificering van re-integratieconsulenten in ons diagnose- en 
ontwikkelinstrumenten: de Dariuz wegwijzer en het Dariuz assessment 

 een training loonkostensubsidie voor 46 professionals 
 een maatwerktraining Participatiewet voor de accountmanagers 
 de basisopleiding ‘eerste spoedeisende hulp’ (SEH) voor 20 medewerkers 
 de ontruimingstraining voor 58 medewerkers 
 een aantal medewerkers is gestart met een opleiding in het kader van professionele 

ontwikkeling gericht op de huidige functie (4x) of loopbaanontwikkeling (1x) 
 een aantal individuele coaching trajecten lopen nog en er heeft een medewerker een 

capaciteitentest gedaan gericht op verbreding van de inzetbaarheid 

In ons Plan van Aanpak hebben wij voor 6 Laborijn brede leergangen gekozen: governance, 
medezeggenschap, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, adviesvaardigheden en 
projectmatig werken. Deze leergangen hebben met elkaar gemeen dat zij zijn gericht op het 
investeren in samenwerking en cultuur over teams en afdelingen heen. De vraag die we 
onszelf met regelmaat blijven stellen, is: wat is er op inhoud nodig en verdient de prioriteit? 
Met als doel: focus en aandacht op het juiste. 

In het derde kwartaal hebben wij ons vooral gericht op leiderschapsontwikkeling. Na de 
zomerperiode is onze waarnemend algemeen directeur informeel in gesprek gegaan met 
een afvaardiging van onze ambtelijke medewerkers. Om op te halen hoe zij het leiderschap 
en de sturing binnen Laborijn ervaren, wat zij nodig hebben en waar het management met 
elkaar over in gesprek zou moeten. Deze waardevolle input is onlangs meegenomen in de 
zogenaamde ‘reload’ van het management. Daarin is gereflecteerd op de afgelopen periode 
door zelf in de spiegel te kijken én elkaar een spiegel voor te houden. Verder is inhoud en 
betekenis gegeven aan hoe wij verder met elkaar aan de slag gaan. Naast de feed-forward 
van de medewerkers heeft het management zich laten inspireren door een interactieve 
lezing van hoogleraar Lidewey van der Sluis over ‘Holocratie en een moderne organisatie 
inrichting’. Het resultaat hiervan is dat het management de komende periode als groep met 
elkaar met een aantal thema’s aan de slag gaat.  

Ten aanzien van de overige 5 leergangen zijn er geen afwijkingen of bijzonderheden te 
vermelden. 

Deelopdracht 7: Doorontwikkeling 

Het bestuur heeft in overleg met de doorontwikkelaar besloten om in het vierde kwartaal van 
2019 een evaluatie te houden. Deze evaluatie leidt tot voorstellen ten aanzien van de 
verbetering van de stuurkracht van het bestuur. In het derde kwartaal van 2019 is deze 
evaluatie voorbereid.    
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Bijlage 1: Afkortingen 
 

BBV Besluit begroting en verantwoording 

Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

ID-banen Instroom- doorstroombanen 

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 

PW Participatiewet 

VU Vangnetuitkering 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden 

WSPA Werkgeversservicepunt Achterhoek 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WLC Werkleercentrum 
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Bijlage 2: Overzicht Wsw totaal 
 

 

  

Resultaat Wsw Realisatie t/m 

periode 9

Begroot t/m 

periode 9 (na 

1e wijziging)

Prognose 2019 Begroting 2019 

(na 1e 

wijziging) 

Verschil 

prognose tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Omzet groepsdeta 3.195.150      3.206.596      4.317.642      4.306.000      11.642           

Omzet indiv.deta 1.405.669      1.391.809      1.890.373      1.869.000      21.373           

Omzet intern werk 305.847         270.000         398.202         360.000         38.202           

-/- Directe productiekosten -25.265          -11.250          -33.687          -15.000          -18.687          

Netto opbrengsten 4.881.401      4.857.154      6.572.530      6.520.000      52.530           

Budget Wsw 19.351.703    18.709.211    25.802.270    24.945.614    856.656         

Lasten 

Loonkosten Wsw 19.595.360    20.100.311    26.490.951    26.734.947    243.996         

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -394.500        -394.500        -526.000        -526.000        -

Vervoerskosten Wsw 322.471         375.000         429.961         500.000         70.039           

Overige kosten Wsw 410.292         389.250         582.456         519.000         -63.456          

Kosten begeleid werken 1.179.919      1.119.750      1.575.978      1.493.000      -82.978          

Totale lasten Wsw 21.113.542    21.589.812    28.553.347    28.720.947    167.600         

Onttrekking bestemmingsreserve -                   -318.750        -                   -425.000        -425.000        

Resultaat 3.119.562      2.295.303      3.821.454      3.169.668      651.786         
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Bijlage 3: Vangnetregeling 
 
De vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het 
budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Er is gekozen om dit uitgebreider op 
te nemen aangezien de regeling gewijzigd is. 
 
Om over 2019 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan 
de volgende financiële en procedurele voorwaarden: 
 
 over 2019 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief 

over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet 
 over 2017, 2018 en 2019 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt 

dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2019 toegekende gebundelde uitkering 
als bedoeld in artikel 69 Participatiewet 

 het college moet in 2020 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe vastgestelde 
modelaanvraagformulier, zie daarvoor de aanvraagprocedure 

 bij het indienen van het verzoek moet het college verklaren dat het maatregelen heeft 
genomen om tot tekortreductie te komen. Deze verklaring moet de instemming hebben 
van de gemeenteraad. Ook moet deze verklaring worden toegelicht, zoals gevraagd in het 
aanvraagformulier 

 bij een aanhoudend tekort – dat wil zeggen dat het college in een aaneengesloten periode 
van 3 jaar meer dan 1 keer aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering – moet 
het college verklaren dat (aanvullende) interne en externe maatregelen zijn genomen om 
tot verdere tekortreductie te komen 

 
In onderstaande tabel worden de tekorten en overschotten weergegeven ten opzichte van 
het definitief BUIG-budget per gemeente. 
 

 

Vooralsnog zijn de te verwachte tekorten voor de gemeente Oude IJsselstreek groter dan 
7,5% van het budget. Derhalve zou een beroep gedaan moeten worden op de 
vangnetuitkering. Het bedrag dat via de vangnetuitkering gecompenseerd zou worden 
bedraagt circa € 89.000.  

 

Totaal

Laborijn

Definitief budget 2019 4.347.426     18.120.595    8.267.190     30.735.211    

Prognose kosten programma IMP 4.036.452     16.698.797    8.682.781     29.418.030    

Prognose kosten programma WGDD 207.928        1.019.596     382.500        1.610.024     

Verwacht verschil ten opzichte budget 103.046        402.202        -798.091       -292.843       

Gemeente 

Aalten

Gemeente 

Doetinchem

Gemeente 

Oude 

IJsselstreek

Verwacht resultaat BUIG ten opzichte 

van definitief budget 2019


