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Onderwerp: Klantreizen lokale inkomensvoorzieningen  
Portefeuillehouder: Wethouder Huizinga 
Datum: 20 februari 2019  

 

 
 
Kennis te nemen van 
De resultaten en aanbevelingen die naar voren komen uit de klantreizen die, in het kader 
van de Scenariostudie Bundeling Lokale Inkomensvoorzieningen, als laatste onderdeel van 
de Evaluatie Regelarme Bijstand hebben plaatsgevonden. 
 
Context 
Op 2 oktober 2018 heeft het college de evaluatie van het plan van aanpak Regelarme 
bijstand vastgesteld. In het voorstel is besloten om het onderdeel Scenariostudie bundeling 
lokale inkomensvoorzieningen uit te voeren door middel van klantreizen. De klantreizen 
hebben plaatsgevonden in het 3e en 4e kwartaal van 2018.  
 
De lokale inkomensvoorzieningen zijn de Voorzieningencheck, het Meedoenarrangement 
en de Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De informatieverstrekking en het 
aanvragen van de verschillende lokale inkomensvoorzieningen vindt op verschillende 
locaties plaats: via Laborijn, Buurtplein en via Bureau voor Financiële Ondersteuning 
(BvFO, gemeente Doetinchem). 
 
De volgende vraag is nader onderzocht: “hoe kunnen we de samenwerking versterken om 
te zorgen dat het voor een inwoner niet meer uitmaakt waar hij zijn vraag over lokale 
inkomensondersteuning stelt en hij zo min mogelijk extra handelingen hoeft te 
verrichten”. Door middel van 2 groepsinterviews met uitvoerende professionals van BvFO, 
Laborijn en Buurtplein en 6 interviews met cliënten van de drie organisaties, zijn 4 
klantreizen gemaakt die in beeld brengen welke route een inwoner aflegt langs 
organisaties en diensten bij vragen rondom inkomen en in het bijzonder het aanvragen 
van een lokale inkomensvoorziening. 
 
Kernboodschap 
Drie organisaties hebben elk een rol in de toegang tot de lokale inkomensvoorzieningen. 
Het onderzoek bevestigt hoe belangrijk de kennis, kunde van de uitvoerende 
medewerkers is en hoe belangrijk de samenwerking tussen de organisaties is. We zien de 
klantreizen dan ook als een stuk bewustwording en doorgaande lijn in de verdere 
professionalisering van Laborijn, Buurtplein, BvFO.  
 
Vervolg 
Buurtplein en BvFO ondernemen zelf concreet actie om de vrijwilligers van het 
formulierencafé en de buurtcoaches nog beter toe te rusten met voldoende kennis, zodat 
zij nog beter de verwachtingen van onze inwoners kunnen managen. Het onderwerp 
regelarme bijstand en de resultaten van de klantreizen blijven onderwerp bij de 
afstemming met Laborijn. 
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Op 13 december 2018 zijn de klantreizen gepresenteerd aan de Sociale Raad, die positief 
was over de methodiek van de klantreizen en die zich kon vinden in de uitkomsten. 
 
Bijlagen 
Klantreizen  
 


