
 
 
 

Doetinchem, 20 februari 2019 
 
 
Geachte mevrouw Nijland, 
 
Eind vorige week ontvingen de colleges en raden van onze deelnemende gemeenten 
uw brief over de zorgen van Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek ten aanzien van de 
werkwijze van Laborijn. Omdat uw signalen direct betrekking hebben op de uitvoering 
door Laborijn, reageren we graag als bestuur van Laborijn op uw brief. Wij waarderen 
uw betrokkenheid en danken u voor het delen van de signalen die u via het door u 
opengestelde meldpunt ontving. 
 
Laborijn staat open voor signalen van inwoners 
Wij vinden het belangrijk dat Laborijn weet heeft van klachten van onze inwoners. Wij 
als bestuur, de directie en de medewerkers van Laborijn nemen klachten zeer serieus 
en zien deze als een kans om de dienstverlening van onze organisatie verder te 
verbeteren. We hopen dat inwoners zich in eerste instantie met een klacht melden bij 
Laborijn, zodat deze volgens de klachtenprocedure kunnen worden opgepakt. Laborijn 
staat uitdrukkelijk open voor deze signalen. 
 
We willen leren van onze fouten 
Jaarlijks melden zich zo’n 500 nieuwe inwoners bij Laborijn met een mogelijke 
hulpvraag. Daarnaast heeft Laborijn op jaarbasis zeer veel contacten met de circa 
2.500 cliënten die via Laborijn een uitkering ontvangen. De professionals van Laborijn 
zetten zich dagelijks in om deze inwoners zo goed mogelijk te woord te staan en te 
ondersteunen waar nodig en mogelijk. 
Ondanks de betrokkenheid en inzet van de medewerkers, gaat niet altijd alles goed. 
Daar is Laborijn zich bewust van. Helaas komt het voor dat cliënten zich niet op goede 
manier benaderd voelen. In de jaarverslagen van bijvoorbeeld de commissie voor 
bezwaarschriften en de lokale ombudsman zijn de afgelopen jaren signalen afgegeven 
dat de dienstverlening op dit onderdeel beter kan en moet. Datzelfde bleek uit 
onderzoek dat Laborijn de afgelopen jaren zelf op dit gebied heeft gedaan (onder 
andere cliënttevredenheidsonderzoek en de analyse in voorbereiding op het plan van 
aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk). 
 
Laborijn werkt aan verbetering 
We herkennen het beeld dat de afgelopen jaren de bejegening, de benadering van 
onze cliënten, niet altijd goed is gegaan. Laborijn heeft deze bevindingen ter harte 
genomen en het afgelopen jaar concrete verbeteracties ondernomen. Voorbeelden zijn 
het traject van excellente dienstverlening gericht op gespreksvaardigheden van 
consulenten en het voorkomen van en omgaan met agressie, duidelijke protocollering 
voor het doen van specifieke onderzoeken en het afleggen van huisbezoeken en de 
start van het team Zorg en Ondersteuning rond complexe casuïstiek. 
De verbetering vraagt ook om cultuurverandering bij Laborijn. Dat kost tijd. Daarom 
zetten we met het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk van Laborijn 
onverminderd in op activiteiten om de dienstverlening aan en de bejegening van 
cliënten verder te verbeteren. In 2019 betekent dit concreet dat er gewerkt wordt aan 
de verdere training en ontwikkeling van consulenten om zo klantgericht mogelijk te 
werken. De acties die het afgelopen jaar zijn ingezet, worden uiteraard voortgezet. 
 



 
 
Uitnodiging 
Wij hebben er vertrouwen in dat Laborijn met bovengenoemde acties verbetering 
realiseert in het contact met en de dienstverlening aan de inwoners van de 
deelnemende gemeenten. De voortgang en resultaten blijven wij als bestuur 
nauwgezet volgen en samen met Laborijn bespreken.  
Natuurlijk staan wij open voor suggesties die de dienstverlening en het cliëntcontact 
nog verder kunnen verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit om uw zorgen en eventuele 
ideeën ter verbetering van de werkwijze met de directie van Laborijn te bespreken in 
een persoonlijk gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het dagelijks bestuur van Laborijn, 
 
 
 
Jorik Huizinga 
Voorzitter dagelijks bestuur Laborijn 
 
 
Een afschrift van deze brief is verzonden aan de college en gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Laborijn. 
 
 


