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Kennis te nemen van 

1. De vierde kwartaalrapportage 2019 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
 

Context 
De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten, Montferland en Doetinchem voeren samen de 
Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening uit in de gemeenschappelijke regeling 
Laborijn. Onderdeel van de periodieke informatievoorziening aan de gemeenten zijn de 
kwartaalrapportages. De vierde kwartaalrapportage 2019 is besproken in de vergadering 
van het dagelijks bestuur van Laborijn op 21 februari 2020 en wordt ter informatie aan uw 
gemeenteraad aangeboden (zie bijlage 1 en 2). In de vierde kwartaalrapportage is de 
monitor van de voortgang van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk 
opgenomen. 
 
Kernboodschap 
Laborijn geeft in de vierde kwartaalrapportage aan dat de resultaten, zowel inhoudelijk 
als financieel, op koers liggen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 van Laborijn. 
Naast de reguliere dienstverlening werkt Laborijn verder aan de uitvoering van het plan 
van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk. Ook de verbetermaatregelen met 
betrekking tot de cliëntbejegening en eerste resultaten hiervan hebben een plek in de 
rapportage. 
  
4e  Kwartaalrapportage 2019 
Laborijn geeft inzicht in de werkzaamheden en de prestaties. Wij belichten enkele 
algemene ontwikkelingen en resultaten. We gaan daarna in op de resultaten van het plan 
van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk. 
 
Algemene ontwikkelingen en resultaten 
- Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was aan het einde van het vierde 

kwartaal 2019 in totaal 2085. Dit is een afname van 14 huishoudens ten opzichte van 
het 3e kwartaal 2019 en 97 huishoudens minder ten opzichte van 1 januari 2019. De 
procentuele ontwikkeling van het klantenbestand per 31 december 2019 in 
vergelijking tot de eindstand 2018 laat voor heel Laborijn een daling zien van 4,4 %. 
Voor Doetinchem is dit een daling van 1,8%. De instroom van cliënten in Doetinchem 
is hoger dan verwacht. Dit heeft deels te maken met een groter aantal inwoners met 
een uitkering dat naar Doetinchem verhuisd is. Daarnaast is bij de cliënten die zich 
melden voor een uitkering de problematiek complexer en de afstand naar werk 
relatief groter. 

- In het vierde kwartaal is voor Doetinchem een lichte stijging van het aantal 
huishoudens in de bijstand te constateren ten opzichte van het derde kwartaal. Het 
aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was aan het einde van het vierde 
kwartaal voor de gemeente Doetinchem 1212. Dit is een toename van 4 huishoudens.  

- Laborijn breed zijn in totaal 620 uitkeringen beëindigd, waarvan 44% als gevolg van 
aanvaarden van werk of het starten met een zelfstandig bedrijf/beroep.  
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Voor de gemeente Doetinchem zijn in totaal 337 uitkeringen beëindigd, waarvan 162 
(42%) als gevolg van aanvaarden van werk of het starten met een zelfstandig 
bedrijf/beroep. 

- Het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening binnen Laborijn is het vierde 
kwartaal met 16 fte gedaald. De daling van het aantal Wsw’ers was over 2019 5,4%. 
De afname van de groep extern geplaatsten lag in 2019 op 3,1%. Het percentage 
extern geplaatsen in het vierde kwartaal van 2019 is op 80% gebleven 
(groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken).  

- Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers over het vierde kwartaal was 12,7% en 
daarmee hoger dan het percentage in het derde kwartaal (11%). Het percentage over 
heel 2019 is 12%. Dit is nog steeds fors lager dan het landelijke verzuimcijfer (laatst 
bekende cijfer: 14,2% eerste halfjaar 2019). De extra inzet op verzuim in het vierde 
kwartaal heeft een positief effect gehad. Maar Laborijn geeft aan dat het lastig blijft 
de ambitie van 11% te realiseren. De Arbodienst kampt met een tekort aan 
bedrijfsartsen (er is een landelijk tekort). Dat werkt helaas door in het verzuimbeleid 
van Laborijn. 

- Laborijn heeft in 2019 een positief financieel resultaat. Dit komt door enerzijds lagere 
kosten en anderzijds een meevaller in de rijksbijdrage voor de Wsw en het re-
integratiebudget. Bij de jaarstukken 2019 komt een voorstel hoe het positief resultaat 
te bestemmen/te verrekenen. 

 
 
Voortgang Plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk 
 
Cliënten Participatiewet 
- In het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ van Laborijn is 

afgesproken dat eind 2020 het totale klantenbestand in beeld moet zijn. Binnen deze 
aanpak wordt een specifieke klantgroep die op de peildatum 1 februari 2019 (voor 
Doetinchem) nog geen actief traject heeft, versneld methodisch in kaart gebracht. Dit 
gebeurt door middel van een uitgebreide screening. Op grond van het 
screeningsresultaat wordt vervolgens een passend traject ingezet.  

- Conform de planning is de screeningsfase in het vierde kwartaal afgerond. Bijna alle 
klanten binnen het project zijn op een methodische wijze in beeld gebracht. Daarbij is, 
samen met de klant, een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt en 
welk traject aanbod helpend kan zijn bij het zetten van vervolgstappen.  
Er wordt gewerkt met 3 categorieën:  
1. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, die met lichte ondersteuning 

direct aan het werk kunnen,  
2. Mensen die regulier kunnen werken maar om dat doel te bereiken intensieve 

begeleiding en ontwikkeling nodig hebben 
3. Mensen die voorlopig (nog) niet aan het werk kunnen. Voor de laatste groep is de 

inzet gericht op maatschappelijke participatie. In samenwerking met diverse 
partners krijgen deze trajecten vorm. 

- De monitor laat zien dat het aantal cliënten in de doelgroep van het plan van aanpak 
voor gemeente Doetinchem de afgelopen periode is gedaald van 726 begin februari 
naar 622. De uitstroom naar betaald werk of studie bedraagt 52.  

- Onder de 622 cliënten in het bestand zijn 114 statushouders en 18 jongeren tot 27 
jaar.  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2020-25) 

 

 
Documentnummer: 1303659 / 1530252  
Inlichtingen bij: I. Jansen 
Telefoonnummer:  (0314) 373 845 
 Pagina 3 van 5 

 
   

 

- Laborijn deelt de cliënten na de screening in de hiervoor genoemde categorieën. Van 
de cliënten die gescreend zijn, zijn 235 cliënten ingedeeld in categorie 2 ‘ontwikkelen 
naar werk’ en 358 cliënten ingedeeld in categorie 3 ‘maatschappelijke participatie’.  
Van de 622 cliënten hebben 527 cliënten een traject. Dit is een percentage van 84%.   

- De uitkomsten van de screening liggen voor wat betreft de categorie indeling redelijk 
in lijn met de vooraf afgegeven prognose. Echter het merendeel van de in categorie 2 
ingedeelde cliënten kan nog niet direct deelnemen aan de reguliere programma 
onderdelen 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 dit inzicht ontstaat het beeld dat een groot deel van de cliënten de 
maximale doorlooptijd van een traject (12 maanden na screening) nodig zal hebben 
om het doel te realiseren. 

 
Cliënten Sociale werkvoorziening 
- Mede op basis van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek geeft Laborijn 

uitvoering aan een Wsw-actieplan ter verbetering van de medewerkerstevredenheid in 
de sociale werkvoorziening. Met interne SW-medewerkers voert Laborijn 
ontwikkelgesprekken en maakt afspraken over het werk, de ontwikkeling van de 
medewerker en deelname aan trainingen. Met externe SW-medewerkers zijn de 
jobcoaches voortdurend in gesprek. Jaarlijks worden de ontwikkelplannen bijgesteld. 
Van belang hierbij zijn de ervaringen van de medewerkers en de jobcoach 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. Ook de bevindingen van de werkgevers worden hierbij 
meegenomen. Zij werken dagelijks samen met de medewerkers en zijn een belangrijke 
factor voor de ontwikkeling en het werkplezier van de medewerkers. 

 
Dienstverlening 
- In het kader van een betere bejegening van cliënten zijn acties opgezet om de  

dienstverlening van Laborijn te verbeteren. Acties gericht op de verbetering van 
brieven en beschikkingen, het ontwikkelen van vakmanschap dat uit gaat van minder 
regels en meer vertrouwen (het werken vanuit ‘de bedoeling’), aandacht voor het 
verbeteren van klantcontacten (schriftelijk, telefonisch en persoonlijk) door gerichte 
training van medewerkers (intervisie, coaching en begeleiding) en het creëren van 
meer inloopmogelijkheden en het meer present zijn op locatie. Hiervoor is ook een 
Serviceteam ingericht. Dit team kan snel en adequaat inspelen en reageren op vragen 
van cliënten die via de verschillende kanalen binnenkomen. Laborijn ontwikkelt en 
implementeert hiermee een nieuwe werkwijze die uitgaat van een vraaggerichte 
dienstverlening. 

- Laborijn gaat nadrukkelijk in overleg met haar stakeholders en overige verbonden 
partijen aangezien deze partijen fungeren als ogen en oren van de organisatie. 
Signalen van deze partijen benut Laborijn om de dienstverlening verder te verbeteren. 
Directie, management en medewerkers sluiten aan bij verschillende overlegorganen 
van de diverse gemeenten, multidisciplinaire overleggen, sociaal raadslieden en 
overige lokaal betrokken partijen. Dat doet Laborijn om zo op alle niveaus tot een 
betere complementaire samenwerking te komen.  
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- Met zowel Buurtplein als de Stadskamer is gestart met een gezamenlijke invulling van 
het aanbod voor de maatschappelijke participatie. Daarbij ligt de nadruk op de 
mogelijkheden van samenwerking, bundelen van krachten om op die manier 
complementair te worden. 

- Om zicht te krijgen op de resultaten van al deze inspanningen wil Laborijn graag van 
haar cliënten horen hoe zij de dienstverlening ervaren. Direct na een gesprek wordt 
daarom een korte enquête voorgelegd waarmee iemand (anoniem) kan reflecteren. 
De enquête wordt structureel en methodisch doorontwikkeld. 
In de periode van 9 juli tot 31 december 2019 zijn er totaal 562 enquêtes ingevuld. De   
responsindeling gaat over de functies screener, inkomensconsulent en re-
integratieconsulent. Op de vraag aan de klant: “Hoe heeft u het gesprek ervaren?“ 
heeft  92% van de respondenten het gesprek als prettig ervaren.  
Bij de vraag: “Bent u tevreden over het resultaat van het gesprek?” is 87% van de 
respondenten tevreden met het resultaat van het gesprek, 1% van de klanten is niet 
tevreden en 10% heeft neutraal geantwoord.  
Deze uitkomsten geven al enig inzicht in de beleving van dat deel van de cliënten die 
de enquête hebben ingevuld. De resultaten zijn zeer bemoedigend. 
Om nog beter inzicht te krijgen of de acties de gewenste effecten sorteren wordt in 
het tweede kwartaal van 2020 een klanttevredenheidsonderzoek onder de cliënten 
van Laborijn uitgevoerd. In het najaar worden de resultaten gepresenteerd aan het 
Dagelijks Bestuur. Daarnaast komt er medio april 2020 een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek (voor Sociale Werkvoorziening en medewerkers van 
Laborijn). De resultaten van beide onderzoeken worden teruggekoppeld aan het 
Dagelijks Bestuur.  

 
Klachten en bezwaren 
Klachten 
In het eerste halfjaar van 2019 zijn 2 keer zo veel klachten ingediend als het jaar ervoor 
(34 klachten). Vanaf het derde kwartaal nam het aantal klachten weer af (6 in het derde 
kwartaal, 4 in het vierde kwartaal ). Tot en met het vierde kwartaal 2019 zijn in totaal over 
Laborijn 44 klachten ontvangen: 1 klacht was eigenlijk een vraag en 4 klachten bleken een 
bezwaar te zijn. In het 2e halfjaar 2019 en dan met name het vierde kwartaal zijn 
beduidend minder klachten te constateren ten opzichte van het 1e half jaar.  
Inmiddels zijn alle klachten afgehandeld. Het merendeel van de klachten heeft betrekking 
op het inkomensdeel (twee derde), de overige op re-integratie en bemiddeling. De 
klachten betreffen soms meer onderwerpen. De meest voorkomende klachten gaan over 
de combinatie van de onderwerpen ‘bejegening’ en ‘dienstverlening’.  
 
De volgende maatregelen zijn opgepakt: 
- Laborijn gaat eerder in gesprek zodra het idee is dat de cliënt niet tevreden is. Doel is 

proactief bespreekbaar maken waarom de cliënt niet tevreden is over de 
dienstverlening de situatie te bespreken en op te lossen. 

- Op basis van de klachten wordt het proces en de klacht geanalyseerd en bekeken wat 
anders en beter kan. Een klacht geeft namelijk inzicht in kansen op verbeteringen van 
het proces, verhogen van de kennis, kwaliteit en/of vaardigheden. 

- Een (negatief) besluit wordt altijd mondeling (persoonlijk of telefonisch) aan de klant 
toegelicht. Om te voorkomen dat er onjuiste verwachtingen ten aanzien van het 
besluit ontstaan en de redenen voor de afwijzing uit te leggen. 
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- Er is structureel intervisie en coaching van medewerkers ingezet; en is er een aantal 
malen per week de gelegenheid om complexe situaties in klein comité te bespreken.  

- Er vindt regelmatig afstemming plaats met de ombudsman om zo gezamenlijk te 
streven naar een passende oplossing voor de klanten waardoor escalatie kan worden 
voorkomen.  

 
Bezwaren 
In totaal zijn er in 2019 in totaal bij Laborijn 140 bezwaarschriften binnengekomen (in 
2018 waren dat er 164). In het vierde kwartaal van 2019 zijn er 28 bezwaarschriften 
binnengekomen (52 in het eerste kwartaal, 30 in het tweede kwartaal en 30 in het derde 
kwartaal). Dit aantal is procentueel 1% van het aantal besluiten dat in 2019 door Laborijn 
is genomen. Bij een bezwaarschrift bekijkt de medewerker bezwaar & beroep of er een 
mogelijkheid is tot (pre) mediation; zo nodig in overleg met de secretaris van de 
onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Doetinchem.  
 
Per kwartaal wordt met de leden van de commissie bezwaarschriften het aantal 
ingediende bezwaren geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden verbeteringen in 
het proces doorgevoerd en maatregelen genomen om de kennis en de kwaliteit van de 
genomen besluiten te verhogen. In het laatste kwartaal hebben de leden van de 
commissie bezwaarschriften aan Laborijn gemeld dat zij een positieve ontwikkeling en 
verbetering hebben geconstateerd. Zij komen hier in hun eigen jaarverslag op terug.  
 
Hoe verder? 
De acties voortkomend uit het plan van aanpak hebben een realistisch beeld opgeleverd 
van de doelgroepen van het cliëntenbestand. In de gemeente Doetinchem gaat Laborijn  
in 2020 door met deze aanpak. 
Met de categorie 2- cliënten zet Laborijn, met de activiteiten van de Werkacademie, in op 
trajecten om cliënten intensief te ontwikkelen en te begeleiden naar werk. 
Een groot deel van de cliënten is ingedeeld in de categorie 3. Laborijn heeft de regie over 
de uit te zetten trajecten voor deze cliënten. In samenwerking met partners binnen de 
gemeente Doetinchem wordt actief en gericht ingezet op het stimuleren en bevorderen 
van de maatschappelijke participatie van deze doelgroep. 
 
Vervolg 
De toekomstvisie en verdere doorontwikkeling van Laborijn staan in een nieuw daglicht 
door het besluit van het college van Oude IJsselstreek tot uittreden uit de 
gemeenschappelijke regeling. Laborijn bereidt zich voor op deze ontwikkeling. 
 
Gemeente Doetinchem voert ambtelijk structureel overleg met Laborijn en de overige 
deelnemende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling over de voortgang en 
de resultaten. De eerste kwartaalrapportage 2020 wordt verwacht in april 2020. 
 
 
Bijlagen 
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