
 

“De Participatiewet in vogelvlucht”





verantwoordelijkheidsverdeling 

Verantwoordelijkheid gemeente:

1. Begeleiden naar werk

2. Verstrekken van een uitkering

3. Beleid maken m.b.t. uitvoering tegenprestatie

4. Samenwerken met UWV

5. Bijzondere bijstand: bijzonder + noodzakelijke 
kosten 

Verantwoordelijkheid raad:
-stellen van kaders
-toezicht op uitvoering

Verantwoordelijkheid college:
-uitvoering Participatiewet
-beleidsruimte via KAN-bepaling
-zeer dringende redenen 
afwijken van wet- en regelgeving



Waar moet u als raad iets van vinden? 

Afstemmingsverordening

-Niet nakomen van verplichtingen?

-Eigen schuld (eerder) in de uitkering?

-Bestrijding misbruik?
Re-integratieverordening-Wie ondersteunen ?-Welke instrumenten zetten we in?

-Re-integratie of zorgtaken?
Verordening individuele inkomenstoeslag
-Onderdeel Verordening Sociaal Domein
-Aan wie verstrekken we een toeslag?-Hoeveel willen we verstrekken?

Verordening loonkostensubsidie
-Willen we een subsidie verstrekken?
-Zo ja voor wie?
-Welke systematiek gebruiken we?

Verordening individuele studietoeslag

-Willen we dit verstrekken?

-Zo ja aan wie?
-Hoeveel willen we verstrekken?

Verordening clientenparticipatie

- Hoe willen we inwoners inspraak 

geven in het te voeren beleid?

Verordening tegenprestatie

-Hoe willen we omgaan met de 

tegenprestatie? 



financiering

Re-integratieUitkeringen

Rijksbudget
I-deel

5% alg. middelen

vangnet

Wsw-oud

Re-integratie

Rijksbudget
W-deel

Terugvordering



Financiering 2016

Uitkering

Baten € 8.300.000
Rijksbudget € 8.200.000
Terugvordering €    100.000

uitkeringskosten € 8.700.000*

Tekort €    400.000

Eigen risico 5% €    410.000

Vangnet €              0

* 600 uitkeringsgerechtigden 
Uitkeringkosten € 14.500,- per klant p.j. 

Re-integratie

Rijksbudget € 6.400.000 

Lasten € 6.600.000
Wsw oud € 5.700.000*
Verplichtingen €    250.000
re integratie €    450.000**

* 230 Wsw-ers a € 24.800,-
** € 750,- per klant



ontwikkelingen

• Toenemende financiële risico’s

– Budget Wsw-oud afgestemd op landelijke prognose

– Opbrengst ouder wordende Wsw-ers neemt op termijn af

– Verzwaring doelgroep door vluchtelingen + voormalige wajongers

• Balans in aanpak tussen “wortel” t.o.v. “zweep”

– Zweep is beter voor de uitstroom

– Wortel is beter voor de inwoner 
– Balans wordt beïnvloed door maatschappelijke discussie
– Nadruk landelijk momenteel meer op de “wortel”

• Inperking lokale beleidsvrijheid:

– Wet taaleis

– Geüniformeerde arbeidsverplichtingen 



ontwikkelingen

• Regionalisering

– Werkbedrijf/Achterhoek afstemming beleid en aanpak re-integratie 

– Regionale werkgeversbenadering 

– Unieke Achterhoekers gericht op mensen met arbeidsbeperking

• Integratie is noodzaak

– één gezin – één plan – één regisseur vormgeven

– bezuinigingen maken financiele verwevenheid binnen Sociaal 
Domein zichtbaarder en noodzakelijk 

– vraagt integrale afweging van “kosten” en “baten” 

– niet alleen binnen Sociaal Domein, maar ook gemeentebreed EZ- 
inkoop-schoonmaak)





Welkom bij Laborijn

Betty 
Talstra

Algemeen Directeur





Cijfers

 SE PERSONEN

Oude IJsselstreek  219 257

Doetinchem 373,2 433

Montferland 171,4 204

76,7 % WSW-medewerkers extern bij reguliere werkgevers

10,65% ziekteverzuim 



Cijfers

Aantal uitkeringen 1-1-2015 31-12-2015

OUDE IJSSELSTREEK 666 671

DOETINCHEM 1174 1227



Samenwerken

Onze partners zijn opleidingsinstituten, zorginstellingen, sociale partners 
en bedrijven

Laborijn biedt daarbij:
- werk

- werkbegeleiding 

- goed geoutilleerde productieruimten

- magazijn/opslag

- netwerk van bedrijven

 







- De ontmoeting

- Het buurtplein

Samenwerking 3D



Stip op de horizon

 

- Organisatie opbouw

- Dienstverlening en huisvesting 

- SROI

- Verantwoording/informatie

 



Raad/Laborijn

Kaderstellend verordeningen en budget

GR- DB laborijn bestaat uit de wethouders van 
de deelnemende gemeenten

Verantwoording maar ook informatie 
uitwisseling 



VRAGEN?
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