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1. Inleiding  

De kadernota is één van de planning en control documenten die Laborijn jaarlijks aan u 

voorlegt. De andere documenten zijn het jaarverslag en de meerjarenbegroting.  

Met deze kadernota informeren wij u over de beleidsinhoudelijke voornemens en de financiële 

gevolgen daarvan voor de jaren 2018 tot en met 2021. Vertrekpunt van deze kadernota zijn de 

voorlopige resultaten van 2016, de begroting 2017 en de verwachtingen voor de toekomst voor 

zover bij ons bekend tijdens het opmaken van deze nota. 

In de toekomst streven wij er naar om het opstellen van deze kadernota te vervroegen om uw 

inbreng goed mee te kunnen wegen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.  

Deze kadernota bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten op hoofdlijnen. Een 

verdere detaillering hiervan komt tot uiting in de meerjarenbegroting 2018 – 2021. 

Ambitie 

De ambitie van Laborijn is om op termijn uit te groeien tot een van de beste, meest 

ondernemende, brede participatiebedrijven van Nederland. Laborijn wil deze ambitie realiseren 

door een goede methodische dienstverlening aan, en in samenwerking met ondernemers, 

waarbij Laborijn werkgevers ondersteunt en ontzorgt. In het verlengde daarvan zal de 

samenwerking met onze partners, waaronder het Werkgeversservicepunt (WSP), verder 

worden geoptimaliseerd. Laborijn wil uiteindelijk bewerkstelligen dat iedere inwoner naar 

vermogen deelneemt aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk en als dit (nog) niet 

mogelijk is, door (maatschappelijke) participatie naar vermogen. Hiervoor wordt uitdrukkelijk ook 

de samenwerking op lokaal niveau in het brede sociale domein gezocht. 

De ambitie vertaalt zich concreet in de doelstelling om vanaf 2019, ondanks een groeiend 

aantal cliënten, binnen de beschikbare budgetten te blijven. 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de werkwijze van Laborijn. 

 

2. Beleidsmatige uitgangspunten 

Werkwijze  

Er is in 2016 een nieuwe werkmethode ontwikkeld waarbij we de focus leggen op het aan werk 

helpen van cliënten. Alle mensen die zich melden voor een Participatiewet-uitkering krijgen 

direct een werkintake met een screener en vaak neemt aan dit gesprek al een accountmanager 

van het WSP deel. Op deze wijze krijgen mensen snel de ondersteuning die nodig is bij het 

vinden van een baan. Instroom kan hiermee worden voorkomen en/of de uitkeringsduur wordt 

hierdoor aanzienlijk verkort. Uiteraard krijgt elke cliënt die daar recht op heeft snel de 

noodzakelijke inkomensondersteuning. Daarbij trachten we zoveel als mogelijk onze 

dienstverlening aan te passen aan het individu. Hierbij hebben wij specifiek aandacht voor 

jongeren en statushouders. 

Na afronding van de werkintake wordt de inwoner ingedeeld in een van de volgende 

categorieën:   

- Categorie 1: inwoners die direct bemiddeld kunnen naar werk binnen 0 tot 3 maanden; 
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- Categorie 2: inwoners die niet direct bemiddeld kunnen naar werk maar die middels 

ondersteuning binnen 12 maanden naar werk bemiddeld kunnen worden; 

- Categorie 3: inwoners die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en niet binnen 12 

maanden naar werk begeleid kunnen worden. 

Om iedere inwoner naar vermogen te laten participeren in de maatschappij, primair via betaald 

werk, is deze indeling van belang. Zo kan voor iedere inwoner de meest effectieve weg in kaart 

gebracht worden. 

De mensen die ingedeeld zijn in categorie 1 worden direct gekoppeld aan een accountmanager 

WSP die vacatures voorleggen of gaan werven voor de inwoner. Daarbij zal de inwoner 

gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan en bieden wij indien nodig 

ondersteuning op het gebied van solliciteren. 

De mensen die ingedeeld zijn in categorie 2 worden gekoppeld aan een re-integratieconsulent. 

De re-integratieconsulent neemt een assessment af om goed inzichtelijk te krijgen wat de 

mogelijkheden en de ontwikkelpunten zijn van de inwoner. Op basis van dit assessment wordt 

een plan van aanpak opgesteld waarin activiteiten gericht op werkend leren worden 

aangeboden. Om de bemiddeling soepeler te laten verlopen kan vóór indiensttreding eventueel 

worden gewerkt met tijdelijke detachering. 

De mensen die ingedeeld zijn in categorie 3 worden gekoppeld aan een consulent inkomen en 
maatschappelijke participatie. De consulent inkomen en maatschappelijke participatie zorgt voor  
overdracht naar de wijk en monitoring van inwoners met een uitkering die voor participatie zijn 
aangewezen op de Wmo en voorzieningen in de wijk. Daarnaast zijn wij actief om inwoners, 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, via sociale activeringstrajecten, geleidelijk aan de 
regie terug te geven en de zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten waardoor zij op 
termijn weer zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Onbenutte talenten 
worden ingezet wat direct bijdraagt aan het welzijn en indirect aan zaken zoals gezondheid, 
voorkomen van een isolement, etc. Hierbij werken wij intensief en integraal samen met de 
deelnemende gemeenten. 
 

Ontwikkeling doelgroepen 

Wij verwachten de volgende ontwikkelingen ten aanzien van de instroom in de Participatiewet: 

 Een toename van de instroom van mensen die voorheen een beroep deden op de Wajong 

en Wsw. Deze toename is, gegeven de aard van de Participatiewet, lager dan binnen de 

oude regelingen. We ramen de instroom overeenkomstig de landelijke ontwikkeling van het 

macrobudget (zie paragraaf 3.1); 

 Een lichte toename van nieuw beschut. Doelstelling is die beschutte werkplekken zoveel als 

mogelijk bij werkgevers te realiseren;  

 Een afname van de doelgroep WSW (oud). 

 
Economische ontwikkelingen 

Vanaf 2018 gaat wij uit van de volgende economische ontwikkelingen:  

 De economie zal zich in 2017 licht herstellen en in periode 2018 tot en met 2021 stabiel 

blijven. De verwachting is dat in het verlengde hiervan sprake is van een toename van 
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de banengroei. Wij verwachten een afname van de werkloosheid in de Achterhoek 

ondanks dat de Achterhoek een krimpregio is; 

 De afname van het aantal mensen met een WW-uitkering zal vertraagd doorwerken op 

de ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand; 

 De AOW- en pensioengerechtigde leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. In 2021 zal de 

AOW- en pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar zijn. 

 

Doelstellingen 

Verder hanteren wij de volgende doelstellingen bij het opstellen van de meerjarenbegroting: 

 Vanaf 2019 blijven de BUIG-uitgaven (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen 

Gemeenten) binnen de daardoor bedoelde BUIG-budgetten; 

 Het aantal cliënten dat (per saldo) een beroep doet op de Participatiewet zal licht 

toenemen; 

 Het percentage extern werkzame SW-medewerkers (ultimo 2016 78%) zal in de periode 

tot 2021 groeien naar 85%; 

 We stimuleren werkgevers om detacheringen om te zetten in Begeleid Werken of SW- 

medewerkers direct in Begeleid Werken te plaatsen.  

Om vorenstaande te kunnen realiseren gaan wij ervan uit dat we de volledige budgetten (BUIG 
budget, Participatiebudget), inclusief de bijstellingen hiervan, ontvangen zoals die aan de 
gemeenten worden toegekend. 
Voor alle deelnemende gemeenten hanteren wij dezelfde uitgangspunten. 

 

 

3. Financiële uitgangspunten 

3.1 Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 

De BUIG-budgetten van de gemeenten voor 2018 – 2021 zijn geraamd op basis van het 

voorlopige (percentage) budgetaandeel per gemeente in het macro BUIG-budget, zoals 

opgenomen in de meerjarenraming in de Miljoenennota 2017. 

 Raming budgetten 2018-2021     

BUIG 2018 2019 2020 2021 

Doetinchem  €       18.075.800   €   18.446.205   € 18.689.192   €   18.872.913  

Oude IJsselstreek  €         8.800.893   €     8.981.240   €   9.099.547   €     9.188.998  

Aalten  €         4.351.746   €     4.440.921   €   4.499.420   €     4.543.651  

 

De doelstelling van Laborijn is vanaf 2019 met de door de rijksoverheid ter beschikking gestelde 

operationele budgetten (BUIG, re-integratiebudget) uit te komen. In 2016 is zowel voor 

Doetinchem als Oude IJsselstreek een fors tekort op het BUIG-budget. In 2016 is voor de 

gemeente Oude IJsselstreek een beroep gedaan op een vangnetuitkering. In het 

meerjarenperspectief is aangenomen dat de afbouw van dit tekort naar een evenwichtssituatie 

ongeveer 2 jaar duurt. 
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3.2  Ontwikkeling Participatie/Sociale werkvoorziening 

De Integratie uitkering Sociaal Domein bevat middelen voor de Participatie (re-integratie) en de 

Sociale werkvoorziening. De budgetten zoals die in de septembercirculaire 2016 zijn genoemd 

vormen de basis voor de meerjarenraming 2018 – 2021 voor zowel de re-integratie als de Wsw. 

De raming van deze budgetten is als volgt: 

 

 Raming budgetten 2018-2021 

Re-integratie 2018 2019 2020 2021 

Doetinchem  €         1.871.524   €     1.957.772   €   2.022.857   €     2.194.718  

Oude IJsselstreek  €         1.003.349   €     1.047.243   €   1.083.807   €     1.174.714  

Aalten  €            353.488   €         371.139   €       384.941   €        420.845  

 

 Beschikbare budgetten 2018-2021 

Wsw 2018 2019 2020 2021 

Doetinchem  €         8.014.553   €     7.558.211   €   7.028.541   €     6.795.160  

Montferland  €         4.872.714  €     4.551.845  €   4.233.020  €     4.091.805 

Oude IJsselstreek  €         4.772.150   €     4.456.649   €   4.127.966   €     3.961.721  

Aalten  €         6.003.543   €     5.653.691   €   5.302.565   €     5.131.977  

 

De Wsw-budgetten in bovenstaande tabel zijn overeenkomstig de macro meerjarenbegroting 

zoals opgenomen in de septembercirculaire 2016. Deze getallen zijn gebaseerd op de 

realisatiecijfers 2015. Naar verwachting per 1 mei a.s. volgt een bijstelling op basis van de 

realisatiecijfers 2016.   

Het negatieve subsidieresultaat Wsw (dit is het saldo van de rijkssubsidie minus de personele 

kosten SW-medewerkers) zal verder oplopen door de voortgaande afname van de rijkssubsidie 

per medewerker. Dit tekort wordt grotendeels gecompenseerd door een verbetering van de 

baten en een verlaging van de kosten. De uitvoering van de Wsw heeft hierdoor een                            

-nagenoeg- nulresultaat in de meerjarenraming 2018 – 2021. 

 

3.3  Bedrijfsvoering 

De meerjarenraming 2018-2021 gaat ten aanzien van de kosten bedrijfsvoering uit van de 

cijfers zoals die zijn opgenomen in de begroting van het ondernemingsplan 2017. 

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 

 Een geleidelijke afname van personele kosten door een afname van het aantal SW- 

medewerkers; 

 Een geleidelijke toename van personele kosten door een groter wordende doelgroep  

Participatiewet die een beroep doet op Laborijn; 

 Voor de meerjarenbegroting gaat Laborijn ervan uit dat de afname en toename van 

personele kosten die hierboven genoemd zijn elkaar in evenwicht zullen houden; 
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 We gaan uit van gelijkblijvende huisvestingskosten, die zijn gebaseerd op de kosten van 

de momenteel in gebruik zijnde locaties; 

 Het takenpakket van Laborijn blijft ongewijzigd. 

 

 

 

3.4 Overige regelingen 

 Laborijn voert de volgende overige regelingen uit bestaande uit de Bbz voor gevestigde 

ondernemers en de (belaste) bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen); 

 Laborijn gaat voor de begroting en meerjarenraming 2018 tot en met 2021 uit dat zij 

deze regelingen op dezelfde wijze blijft uitvoeren. 

 

3.5 Technische uitgangspunten 

Loon- en prijsontwikkeling 

De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product 

zoals opgenomen in de meicirculaire van 2016 (zie onderstaande tabel).  

 

  2018 2019 2020 2021 

% aanpassing voor prijsontwikkeling 1,4% 1,5% 1,5% 1,7% 

 

Voor de indexering van de loonkosten is rekening gehouden met 1%. 


