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Thema’s

• Corona:
invloed van coronamaatregelen op Tozo-
regeling, bijstandsaanvragen en 
werkzaamheden van Laborijn

• Kwartaalrapportage Q4 2019 

• Stand van zaken proces uittreding Oude 
IJsselstreek



Gevolgen coronacrisis

Aangepaste dienstverlening, 

Tozo-regeling en invloed van de  maatregelen 

op aanvragen



Gevolgen coronacrisis:
aangepaste dienstverlening

 Fysieke balie gesloten

 Werken vanuit huis, kernbezetting op kantoor

 Digitaal contact met klanten 

 Participatie-trajecten zijn aangepast: 

digitaal en indien nooodzakelijk opgeschort

 Lichte toename van bijstandsaanvragen

 Enorme toeloop Tozo-regeling (2.000 op 30 april)

 Dienstverlening gaat door: 

we zijn bereikbaar, afspraken gaan door (telefonisch), 

uitkeringen worden op tijd betaald



Gevolgen coronacrisis: 
Tozo-regeling

‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers’ (Tozo)

Twee vormen van ondersteuning:

• maximaal 3 maanden inkomensondersteuning 

(tot aan sociaal minimum)

• een lening voor bedrijfskapitaal 

(maximaal € 10.157,- , tegen 2% rente)



Gevolgen coronacrisis: 
Tozo-regeling

Een tijdlijn van de handelswijze van Laborijn

• 17 maart: aankondiging kabinet extra tijdelijke ondersteuning

• 17-20 maart: ontwikkeling van werkwijze

• 20 maart: verstrekking van voorschotten

(inkomensondersteuning voor levensonderhoud)

• Maart-april:  doorontwikkeling werkwijze

• 6 april: versterking met tijdelijke collega’s

• 9 april: 2.000 aanvragen, 1.675 voorschotten verstrekt

• 21 april: publicatie Tozo-regeling

• 22 april: beschikken op grond van Tozo-regeling



Tozo-regeling in beeld



Gevolgen coronacrisis:
invloed maatregelen op bijstand  

• Toename instroom bijstand (hoger dan begroot)

• Een derde van de instroom is jonger dan 27 jaar

• Afname uitstroom (langere doorlooptijden trajecten)

• Toename kortdurende WW-aanvragen, 

doorstroom naar bijstand

Verwachting: verdere toename komende maanden



Gevolgen coronacrisis: 
impact op de uitvoering WSW 

• Werk en daginvulling essentieel voor doelgroep

• Productie gaat zoveel mogelijk door

• Risicogroepen en medewerkers met klachten blijven thuis

• Aantal zorginstellingen houdt preventief medewerkers thuis

• Aantal werkgevers heeft gevraagd om de detachering af te schalen

• Ziekteverzuim bijna 20% (normaal 12 – 13%)

• Groot capaciteitsverlies en 30% minder detacheringen

• Resulteert in forse omzetdaling



Resultaten Q4 2019

(en preview Q1 2020)



Huishoudens in de bijstand



Huishoudens in de bijstand



Resultaat BUIG



Stand van zaken:

bestuursopdracht Doetinchem

• Resultaten behaald, waaronder de verhoogde uitstroom

• Doetinchemse klanten in beeld 

• Voorrang voor prioritaire doelgroepen:

jongeren en statushouders

• Bij start 726 bijstandsgerechtigden in project 

• Eind 2019 gedaald naar 656

• Volledig uitgestroomd: 70 

• Intensivering samenwerking met partners



Stand van zaken:
bestuursopdracht Doetinchem

• Uitkomsten screening conform prognose

• 404 inwoners in traject

• Veel klanten in categorie 2 naar voorschakel-traject

• ‘Trajectfit’ ingezet

• Groot deel heeft maximale doorlooptijd nodig (12 maanden)



Stand van zaken:

klachten

• 44 klachten t/m Q4 2019 (waarvan 5 geen klachten bleken)

• Klachten hebben vooral betrekking op inkomensdeel 

(twee-derde)

• Overige op re-integratie en bemiddeling

• Andere aanpak: vooraf in gesprek bij ontevredenheid

• Besluiten worden mondeling of telefonisch toegelicht

• Structureel intervisie en coaching 



Stand van zaken:

klanttevredenheid

• Klanten krijgen een korte enquête na het bezoek bij Laborijn

• Anonieme feedback, geregistreerd op medewerkersniveau

• Feedback wordt teruggekoppeld

• Door digitale dienstverlening nu niet mogelijk

• Algeheel klanttevredenheidsonderzoek gepland voor Q2 2020:

o Samenwerking met onafhankelijk bureau 

o Klankbordgroep; vertegenwoordigers uit Sociale Raden (4), 

inwoners van Oude IJsselstreek (2), beleidsadviseurs (3), 

personeel van Laborijn (2)

• Voortdurende klantmeting



Concluderend

• 2019 was bewogen jaar 

• Afgesloten met zeer goede resultaten

• Begin 2020 goed op koers t.o.v. begroting

• Vanaf maart coronamaatregelen:

• voortvarend dienstverlening Tozo gestart

• overige dienstverlening zoveel mogelijk door en aangepast 

aan coronamaatregelen

• Economische gevolgen onzeker, maar alles wijst er op dat we een 

tijd tegemoet gaan waarin meer inwoners aangewezen zullen zijn 

op ondersteuning vanuit Laborijn



Proces uittreding Oude IJsselstreek
Eindrapport BDO 

• Berekening financiële schade uittreding

• Zienswijzen Laborijn en Oude IJsselstreek

Uittredingsvoorstel

• Uitwerking van eindrapport BDO en zienswijzen

• Organisatiewijziging, advies OR

Aanpassing GR

• Vaststelling door colleges

• Toestemming gemeenteraden



Alternatieve samenwerking
Verzoek College Oude IJsselstreek

• Wens dat Laborijn SW blijft uitvoeren

• Dienstverleningsovereenkomst of partiële toetreding

Besluitvorming

• Verzoek wordt behandeld als separaat proces

• Blijvende gemeenten komen met voorstel

• Afweging voor- en nadelen voor Laborijn


