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Onderwerp: Bestuursopdracht en plan van aanpak Laborijn 

 
 
Geachte leden van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, 
 
Donderdag 17 januari komt u bijeen om verschillende onderwerpen te bespreken waaronder de 
uitkomsten van de bestuursopdracht Laborijn. U hebt hiertoe zelf het initiatief genomen. U hebt ervoor 
gekozen de vergadering via een open gesprek te laten plaatsvinden. Persoonlijk ben ik aanwezig voor 
het beantwoorden van uw eventuele vragen.  
 
Deze memo stuur ik u voorafgaand aan uw vergadering toe ter ondersteuning van uw gesprek. Met 
deze memo wil ik u de tijdlijn schetsen van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het plan van 
aanpak ’’Samen sterk voor inwoners naar werk” dat u kortgeleden van ons hebt ontvangen. 
 
Daarnaast zijn door de griffie enkele bijlagen, die u reeds eerder van ons hebt ontvangen, ontsloten in 
het RIS. Het gaat concreet om de volgende documenten: 

 
- RG2018_0087 memo raadsmededeling Bestuursopdracht Laborijn 
- RG2018_0087 Ingekomen stuk actieve informatie Raadsmededeling bestuursopdracht 

Laborijn 
- RG2018_0087 Bijlage 1 Analyse van de organisatie door Laborijn 
- RG2018_0087 Bijlage 2 Definitief Rapport Second Opinion onderzoek Laborijn 
- RG2018_0087 Bijlage 3 Bestuursopdracht Laborijn 20180710 
- RG2018_0087 Bijlage 4 Inhoudelijke opdracht aan Laborijn 2018-2019 20180710 

 
In de afgelopen tijd heeft de raadswerkgroep Laborijn, een afvaardiging van uw commissie, de 
radenbijeenkomst Laborijn op 26 september 2018 en op 28 november 2018 bijgewoond.  
 
Tijdlijn Laborijn 
 
1 januari 2016  

 

- Laborijn is ontstaan vanuit W&I Doetinchem, ISWI en Wedeo. Laborijn voert vanaf 2016 de 

Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de gemeenten Doetinchem 

en Oude IJsselstreek. Voor de gemeente Montferland voert Laborijn alleen de WSW uit.  

- Lange tijd is sprake van een eventuele uittreding door de gemeente Montferland. In 2017 is 

besloten dat Montferland toch binnen de GR blijft.  

- Laborijn heeft in 2016 de P-wet uitgevoerd voor de gemeente Aalten middels een  

Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 1 januari 2017 is de gemeente Aalten toegetreden tot 

de GR Laborijn. Sindsdien voert Laborijn ook voor Aalten de P-wet en de WSW uit. 

- Pas vanaf medio 2017 is het MT Laborijn volledig en structureel ingevuld. Daarvoor was er 

sprake van een tijdelijke inhuursituatie. 

Februari en maart 2018 

- In het overleg van 8 februari 2018 over de opdracht voor 2018 en verdere jaren heeft het 

Dagelijks Bestuur besloten een analyse te laten uitvoeren van de ontstane situatie. Dit is 

gebeurd naar aanleiding van de mededeling van de directie dat Laborijn niet voldoende in 



staat is om voor een belangrijk deel van de klanten, met een uitkering op grond van de 

Participatiewet, de gewenste dienstverlening te verrichten.  

- Op 23 maart jl. heeft Laborijn de analyse van de organisatie aan het Dagelijks Bestuur ter 

beschikking gesteld in de notitie ’’Analyse van de Organisatie’’. Wij verwijzen u voor de inhoud 

van de analyse naar RG2018_0087 Bijlage 1 Analyse van de organisatie door Laborijn. 

25 mei 2018 

- Gezien de impact en de financiële omvang van de voorgestelde interventies en investeringen 
is door de gemeenten besloten tot het uitvoeren van een onafhankelijk second opinion. Het 
doel van de second opinion is om te toetsen of de voorgenomen interventies adequaat zijn, of 
er mogelijke alternatieve opties zijn en welke mogelijke fasering wenselijk is voor een 
implementatie van de voorgestelde interventies. 

 
Juni 2018 

- In uw raadscommissie MO van 7 juni legt het college u een gewijzigde begroting 2018 voor en 
een meerjarenbegroting 2019 en verder. Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2018 houdt 
Laborijn rekening met een hogere formatie van +13 fte op basis van een door adviesbureau 
KokxDeVoogd uitgevoerd formatieonderzoek. Met de opgenomen formatieverhoging is voor 
heel Laborijn een bedrag van ruim €900K structureel per jaar gemoeid.  

- De gemeenteraad kan zich tijdens de vergadering van 28 juni 2018 vinden in de gewijzigde 
begroting 2018 en maakt dit kenbaar aan het Dagelijks Bestuur van Laborijn.   
 

25 juni 2018 

- Het Second Opinion onderzoek Analyse Laborijn is opgeleverd door het bureau Radar. Wij 

verwijzen u voor de inhoud naar RG2018_0087 Bijlage 2 Definitief Rapport Second Opinion 

onderzoek Laborijn. 

17 juli 2018 

- Laborijn krijgt de bestuursopdracht om op basis van de eigen organisatieanalyse, de 

uitkomsten van de second opinion van Radar en de inhoudelijke opdracht 2018-2019 van de 

deelnemende gemeenten met een plan van aanpak te komen. De bestuursopdracht Laborijn 

is in gezamenlijkheid opgesteld door de vier deelnemende gemeenten. De bestuursopdracht 

is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van de organisatieanalyse door Laborijn en de 

second opinion op de organisatieanalyse door onafhankelijk adviesbureau Radar.  

- Wij verwijzen u voor de inhoud naar RG2018_0087 Bijlage 3 Bestuursopdracht Laborijn 
20180710.  

 
07 december 2018 
 

- Het Algemeen Bestuur Laborijn heeft het plan van aanpak ’’Samen sterk voor inwoners naar 
werk’’ besproken in haar vergadering. Het plan is met u gedeeld. 

- In totaal is met het plan van aanpak Laborijn een incidenteel bedrag van € 4.056.900,- 
gemoeid, verdeeld over de jaren 2019 en 2020. Het totaalbedrag is opgebouwd uit twee 
onderdelen; een aanvullende investering voor de dienstverlening aan de doelgroep 
Participatiewet (Laborijn breed € 1.982.000,-) en een investering voor de doorontwikkeling van 
de organisatie (Laborijn breed € 2.074.900,-). 

- Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ervoor gekozen om te investeren in de 

doorontwikkeling van de organisatie. Deze kosten worden gedekt door onttrekking uit het 

eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Tegelijkertijd hebben wij 

ervoor gekozen niet te investeren in de aanvullende dienstverlening ten aanzien van de 

bestandsanalyse. Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft namelijk in 2017 al 

geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van onze inwoners met een uitkering. Alle inwoners zijn 

destijds gesproken en de afstand tot de arbeidsmarkt is bepaald. Voor de doelgroep met een 

afstand tot de arbeidsmarkt is een pilot gestart in het Leerwerkcentrum in onze gemeente. Dit 

standpunt heb ik namens het college ingebracht in de bestuursvergadering van Laborijn.   


