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Voorwoord 
 
 
 
Inleiding 

Voor u ligt de rapportage over het tweede kwartaal 2017. In deze rapportage gaan we in op de 

opgaven die we hebben geformuleerd in de begroting, specifiek hoe we hier uitvoering aan geven en 

zoomen wij in op de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten en resultaten en op de inhoudelijke 

financiële ontwikkelingen van de GR en al haar onderdelen. 

 

De belangrijkste ontwikkelingen in het tweede kwartaal zijn: 

 Laborijn zet, samen met gemeenten en (keten)partners, actief in om de Jeugdwerkloosheid 

een halt toe te roepen en de kansen die de arbeidsmarkt nu biedt, hoogconjunctuur, te 

verzilveren. 

 In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft Laborijn een bestandsanalyse 

uitgevoerd.  

 De uitstroom van werkzoekenden uit de uitkering is in het eerste half jaar van 2017 

achtergebleven bij de doelstelling in de begroting. Anderzijds zijn wel plaatsingen op reguliere 

werplekken gerealiseerd voor werkzoekenden zonder uitkering, maar wél met een 

indicatiestelling ‘doelgroep-register’.  

Deze groep met een doelgroep-indicatie (waaronder VSO Pro) behoort tot de Participatiewet 

maar ontvangt, mede door een effectieve samenwerking in de Jongerenketen, geen uitkering 

maar wordt direct bemiddeld naar werk (op basis van een loonwaardemeting, loondispensatie 

en job-coaching). 

 Via de ‘Taskforce Betaald Werk’, een samenwerking tussen Laborijn en WSP, wordt vanaf 1 

augustus 2017 tot 1 januari 2018 extra ingezet om, via het methodisch combineren van 

werken en leren, dit jaar een extra impuls te geven aan het bemiddelen van werkzoekenden 

(met een uitkering) naar werk.  

 Laborijn laat op dit moment een onderzoek uitvoeren door adviesbureau APE naar de 

aansluiting van het BUIG budget bij de maatschappelijke opgaven in de gemeenten 

Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten.   

 In het eerste halfjaar van 2017 is het aantal uitkeringsgerechtigden 2,4% gestegen ten 

opzichte van 1 januari 2017. In het eerste halfjaar van 2016 was de stijging 4,2% ten opzichte 

van 1 januari 2016. 

 Laborijn levert een actieve bijdrage aan het ESF project ‘Arbeidsmarktregio Achterhoek’ welke 

per 30 maart 2017 van start is gegaan.  

 De Vangnetaanvraag 2017 wordt voorbereid voor de gemeente Oude IJsselstreek en Aalten. 

 Laborijn is druk bezig met de voorbereiding van de overgang van de SW/medewerkers uit de 

gemeente Montferland die overkomen van Presikhaaf en de afwikkeling van de afspraken 

omtrent de detacheringsovereenkomsten met SDOA/Aalten. 

 Alle medewerkers hebben de agressietraining gevolgd. 

 
Voor de verdere informatie over de ontwikkelingen binnen Laborijn verwijzen wij u naar onderhavige 

kwartaalrapportage. 

 

Doetinchem, juli  2017 

 

J.E. Talstra 

algemeen directeur 
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1. Programma Inkomen 
 

1.1 Ontwikkelingen BUIG  

Over het tweede kwartaal is er geen sprake van een daling van het uitkeringsbestand. Het aantal 

mensen met een Participatiewet-uitkering tot de AOW-leeftijd is in het tweede kwartaal 2017 gestegen 

tot 2436. Evenals in de voorgaande perioden is de groei vooral een gevolg van de instroom vanuit de 

WW en de instroom van vluchtelingen (w.o. gezinshereniging) die een verblijfsstatus hebben 

gekregen.  

Van die laatste groep hebben velen onvoldoende vaardigheden of kennis om snel aan de slag te 

komen en doen daarom een beroep op de Participatiewet. Wijzigingen in arbeidswetgeving 

bespoedigen de uitstroom vanuit de WW naar de Participatiewet. De daling van het aantal WW 

gerechtigden in de Achterhoek werkt nog maar marginaal door in een lagere instroom in de bijstand. 

Hoewel de economie op stoom is, daalt het aantal mensen met een Participatiewet-uitkering onder 

mensen met een Nederlandse afkomst nauwelijks, dit is ook het landelijke beeld. Dat heeft te maken 

met het gegeven dat bij hoogconjunctuur (veel vacatures) zich ook nieuwe groepen melden op de 

arbeidsmarkt; de concurrentie neemt dus toe waarbij de voorkeur van werkgevers niet direct uitgaat 

naar mensen met een Participatiewet-uitkering, doelgroep-indicatie, SW of ‘Beschut Werk’.  

Teneinde de uitstroom te verbeteren hebben we, aanvullend op de bestaande processen, het project 

‘Taskforce Betaald Werk’ opgestart, gericht op het verzilveren van de kansen die de huidige 

arbeidsmarkt biedt. De kern van de aanpak is dat werkzoekenden (w.o. Participatiewet, SW, 

doelgroep-register en ‘beschut werk’) via o.a. een groepsgewijze aanpak (de Werkacademie Laborijn) 

worden ontwikkeld en bemiddeld naar werk. Het vertrekpunt hierbij is de (personeels)vraag van de 

ondernemer en die van de werkzoekenden. Ondernemers krijgen nadrukkelijk een rol in de 

Werkacademie Laborijn (oefenen van sollicitatiegesprekken, bedrijfsbezoeken, vacaturecafé, meet & 

greet, etc.). Doelstelling is om hiermee voor het eind van dit jaar het uitkeringenbestand met 110 

mensen te laten dalen. En daarnaast 40 Wsw’ers extern te plaatsen.  

In bijlage 1 is de instroom per categorie per gemeente weergegeven. 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het klantenbestand over de jaren 2015, 2016 en 2017 

tot en met juni 2017 weergegeven. In bijlage 1 zijn de absolute aantallen per gemeente weergegeven. 
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In onderstaande tabel zijn de mutaties per gemeente per maand weergegeven.  

 

1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen 
De stijging van het aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden en het groeiend aantal 

bemiddelingen van personen met een doelgroep-indicatie (w.o. VSO Pro, etc. ) zonder uitkering maar 

wel vallend onder de brede Participatiewet heeft tot gevolg dat de uitputting van het budget over het 1e 

en 2de kwartaal hoger is uitgevallen dan was begroot. Op basis van de realisatie over de eerste zes 

maanden is de prognose voor geheel 2017 bijgesteld. Deze laat een tekort ten opzichte van de 

begroting zien ter grootte van circa € 919.000. Een belangrijk deel van deze overschrijding komt door 

de forse groei van de inwoners die een beroep doen op de regeling IOAW/IOAZ. Deze groep is, 

vanwege hun specifieke kenmerken, lastig te plaatsen.  

De prognose is verslechterd ten opzichte van de bij de rapportage over het 1ste kwartaal afgegeven 

prognose. Reden hiervoor is dat de in het 2de  kwartaal verwachte verbetering van de uitstroom helaas 

niet is gerealiseerd. We verwachten dat met de inzet van het project ‘Taksforce Betaald Werk’ (zie 

vorige pagina) de nu afgegeven prognose wel te halen.    

In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over het eerste halfjaar weergegeven 

inclusief een prognose over het gehele jaar 2017. In bijlage 1 is de onderverdeling per gemeente 

weergegeven. 

 

Vangnetregeling 

De Vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het budget als 

bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de Vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip 

“grote(re) tekorten” bezien in meerjarig perspectief.  De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek 

komen in aanmerking voor een aanvraag Vangnetuitkering 2017. De voorbereidingen hiervoor zijn 

inmiddels in gang gezet. Het hieronder opgenomen “voorlopig budget” betreft het laatst bekend 

gemaakte “nader voorlopig budget”.  

 

Gemeente Stand Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Stand

1-1-2017 jan feb mrt apr mei jun 30-6-2017

Aalten 350 5 6 2 -2 10 0 371

Doetinchem 1311 -3 12 16 8 5 2 1351

Oude IJsselstreek 718 -2 2 1 -1 -1 -3 714

Totaal 2379 0 20 19 5 14 -1 2436

Laborijn Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

PW 15.598.393    14.779.800    29.672.447    29.276.659    -395.788        

IOAW/IOAZ 1.550.208      1.262.700      2.953.913      2.606.203      -347.710        

Langdurige loonkostentoeslag 170.722         155.000         455.722         310.000         -145.722        

Af: ontvangsten 294.655         307.500         585.106         615.000         29.894           

Totaal programmalasten 17.024.668    15.890.000    32.496.976    31.577.862    -919.114        

Vangnetregeling Gemeente Gemeente Gemeente

Aalten Doetinchem Oude

IJsselstreek

Voorlopig budget 2017 4.227.154      17.558.282    8.548.920      

Prognose BUIG 2017 4.861.903      18.244.144    9.390.929      

Verwacht tekort ten opzichte budget -634.749        -685.862        -842.009        

Compensatie vangnet 264.873         -                   207.282         

Verwacht tekort na ontvangst vangnet -369.876        -685.862        -634.728        
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1.3  Klachten en bezwaarprocedures 

 
In 2017 zijn er tot 30 juni in totaal 9 klachten geweest over de bejegening van medewerkers van 

Laborijn. Alle klachten zijn na een persoonlijk gesprek afgehandeld. 

In 2017 zijn er tot 30 juni 48 bezwaarprocedures geweest. Onderverdeeld in 1 gegrond, 8 ongegrond, 

7 niet ontvankelijk, 10 middels mediation opgelost, 4 zijn er ingetrokken en 18 zijn nog in behandeling. 

Het aantal bezwaarschriften is in 2017 laag. Ter vergelijking: in heel 2016 waren er 138 

bezwaarschriften. 
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2. Programma Participatie 
 
Het programma Participatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Participatiewet 

en de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders. De doelstelling van de Participatiewet is om 

iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. De doelgroep die 

valt onder de Participatiewet bestaat uit: 

• alle mensen die voorheen onder de Wwb vielen; 

• personen die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn; 

• Wsw doelgroep; 

• Alle overige inwoners die kunnen werken maar dit zonder ondersteuning niet redden. 

 

Daarnaast is het doelgroepregister van belang omdat werkgevers hiermee invulling kunnen geven aan 

de Wet banenafspraak en de quotum arbeidsbeperkten. In het doelgroepregister staan gegevens van 

personen die onder de banenafspraak vallen of alleen meetellen voor de quotumheffing.  

 

De volgende mensen staan in het doelgroepregister welke door het UWV wordt beheerd: 

• Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV vaststelt dat zij niet 

100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; 

• Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en van het praktijkonderwijs 

(pro) die zich hebben aangemeld bij UWV;  

• Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);  

• Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;  

• Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-

baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen);  

• Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.  

 

Laborijn heeft nog niet voor alle specifieke doelgroepen een doelstelling geformuleerd. Laborijn zal op 

basis van de ervaringen van dit jaar haar ambitie voor de doelgroepen concretiseren en hiermee een 

bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van de regio. 

 

Hieronder beschrijven wij enkele relevante ontwikkelingen ten aanzien van de doelgroepen: 

 

Nieuwe instroom jonggehandicapten 

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar aangewezen is op ondersteuning, valt onder de 

Participatiewet. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen melden zich bij Laborijn voor inkomens- en 

re-integratieondersteuning. Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, 

kunnen nog een beroep doen op de Wajong (UWV). De groep met een beperkt arbeidsvermogen 

(doelgroep-register) neemt in aantallen bij Laborijn significant toe en zal structureel deel uit blijven 

maken van het Participatiewet-bestand. In het Ondernemingsplan 2017 van Laborijn hebben wij voor 

deze groep geen specifieke ambities vastgesteld omdat wij geen zicht hadden op ervaringscijfers 

(immers deze groep valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet). In 2018 zullen wij voor deze 

groep een reële ambitie opvoeren.  

 

Deze groep is via Laborijn aan het werk, middels een gevalideerde loonwaardemeting met 

loondispensatie en jobcoaching. Per 1 februari 2017 wordt de frequentie van de loonwaardemeting 

flexibeler ingezet. De frequentie van de loonwaardemeting wordt afgestemd op de individuele 

omstandigheden van de werknemer en het perspectief op eventuele ontwikkelmogelijkheden. Laborijn 

her bepaalt de loonwaarde dan niet jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk), maar 

kijkt naar de individuele situatie van de Participatiewet-gerechtigde. 
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Deze nieuwe doelgroep binnen de Participatiewet vraagt veel capaciteit en budget. Een 

loonwaardemeting vraagt gemiddeld circa 6 uur, daarnaast is de werkzoekende blijvend aangewezen 

op loondispensatie en jobcoaching. Het aantal geplaatste kandidaten vso-pro (deze groep valt onder 

het doelgroep-register) tot 1 juli 2017 bedraagt 32. 

 

In deze kwartaalrapportage is het programma Participatie opgesplitst in de producten Re-integratie en 

Sociale Werkvoorziening.  

 

2.1 Re-integratie 
 

2.1.1 Ontwikkelingen binnen Afdeling Ontwikkeling Naar Werk 

De afgelopen zes maanden is veel geïnvesteerd in het vergroten van kennis en methodisch werken 

onder de re-integratieconsulenten. Alle re-integratieconsulenten zijn per 1 juli 2017 Dariuz 

gecertificeerd voor het afnemen van de Dariuz Wegwijzer (onafhankelijke diagnose) en Dariuz 

Assessment (brengt de doorstroomfase van het re-integratietraject, specifiek het (externe- en interne-) 

werk-leer-traject, in kaart). Individueel is via de reguliere P&O cyclus aandacht besteed aan 

persoonlijke ontwikkel- en leerdoelen waarbij gerichte interventies (scholing, training, coaching, etc.) 

zijn ingezet. Ook is gewerkt aan teamontwikkeling.  

 

2.1.2 Prioritaire doelgroep 
De doelgroep jongeren is een van de prioritaire doelgroepen bij Laborijn. Het Jongerenteam zet 

intensief in op het ondersteunen van jongeren, terug richting school (behalen van een startkwalificatie) 

of richting werk. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het voorkomen van instroom in de uitkering. 

En met succes, inmiddels nemen 32 jongeren deel aan het arbeidsproces. Dit komt door in een 

vroegtijdig stadium aan te schuiven bij casus-overleggen bij het Practicon (en andere VSO Pro 

scholen) met als doel om jongeren rechtstreeks te bemiddelen naar werk. Alle jongeren hebben een 

re-integratieconsulent toegewezen waardoor iedereen in beeld is.   

 

2.1.3 Aantal in traject (plan van aanpak) 
Vanaf januari 2017 zijn in totaal 569 werkzoekenden gestart met een traject (plan van aanpak). De 

ambitie voor heel 2017 was 500. 

De trajecten bestaan veelal uit meerdere activiteiten (per Participatiewet-gerechtigde). Zo kunnen 

kandidaten naast dat zij op een extern werk-leer-traject zijn geplaatst parallel hieraan deelnemen aan 

een sollicitatietraining en sollicitatiecoaching en tevens op de werk-leer-plek een VCA of 

heftruckdiploma behalen.  

Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 zijn 225 trajecten (plannen van aanpak) beëindigd waarvan er 148 

wegens het aanvaarden van (parttime) werk (een succesratio van 66%).  

Een groot aantal trajecten die in het eerste halfjaar zijn ingezet, zullen pas in het tweede halfjaar 

afgerond worden. Tevens zullen ook nog veel nieuwe trajecten gestart moeten worden. Dit leidt ertoe 

dat het aantal mensen dat naar werk begeleid is achter blijft op de begroting.  

 

2.1.4 Inzet kortdurende loonkostensubsidie 
Er is een groep kandidaten die ondersteuning nodig heeft op de arbeidsmarkt. Zij komen niet in 

aanmerking voor een indicatie banenafspraak (doelgroepregister). Om deze groep toch kansen te 

bieden, zetten we waar nodig het instrument kortdurende loonkostensubsidie in. Deze kandidaten 

gaan aan het werk bij een reguliere werkgever en stromen dus uit de uitkering.  
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2.1.5 Financiële ontwikkeling re-integratie 
De financiële ontwikkeling van het product re-integratie is in onderstaande tabel weergegeven.   

Laborijn Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

ID-banen 19.987            37.500            75.000            75.000            -                     

Wiw 187.745          173.500          347.000          347.000          -                     

Loonkostensubsidie 166.662          392.500          327.000          785.000          -458.000         

Kinderopvang 17.454            24.500            37.000            49.000            -12.000           

Werkgeversservicepunt 64.500            64.500            129.000          129.000          -                     

Interne trajecten 645.415          660.000          2.075.063       1.320.000       755.063          

Externe trajecten (inkoop) 89.812            56.500            192.000          113.000          79.000            

Vergoedingen en premies 66.742            80.000            148.000          160.000          -12.000           

Totaal lasten 1.258.317       1.489.000       3.330.063       2.978.000       352.063           

De lasten voor de re-integratie zijn over het eerste halfjaar binnen de begroting gebleven.  

Door de extra inspanningen die met name de afdeling Ontwikkelen naar Werk in het tweede halfjaar 

naar verwachting gaat uitvoeren is de prognose dat de begroting mogelijk overschreden wordt met 

ongeveer € 350.000. Deze overschrijding is - per saldo - opgenomen in de resultaten bedrijfsvoering.  

Deze extra inspanning maakt deel uit van het project Taskforce Betaald Werk, gericht op het 

realiseren van extra uitstroom.  

 

2.2 Sociale werkvoorziening 

 

2.2.1 Ontwikkeling aantal fte SW 
De ontwikkeling van het aantal fte SW per einde van de maand is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 

Het totaal aantal fte SW gerapporteerd in de 1e kwartaalrapportage betreft in januari 1012, februari 

1011 en maart 1010. In het eerste kwartaal zijn er per abuis 5 personen dubbel opgenomen welke nog 

in dienst zouden treden bij Laborijn. 

Per 1 januari 2017 is het aantal fte SW gestegen door de komst van alle Wsw’ers met een vast 

contract uit de gemeente Aalten. Medewerkers die op 1 januari 2017 een tijdelijk contract hadden, zijn 

in eerste instantie in dienst gebleven bij de oude werkgever. Bij einde van het tijdelijk contract wordt 

beoordeeld of een vast dienstverband wordt aangeboden. Gedurende het 1e en 2de kwartaal zijn 

hierdoor meerdere personen ingestroomd. Dit compenseert voor een groot deel de -begrote- 

uitstroom. Laborijn ontvangt een hogere rijksbijdrage door een toename van het aantal fte SW uit 

Aalten. 

Per ultimo juni is 75% van het SW-personeel extern geplaatst via groepsdetachering, Begeleid 

Werken, individuele detachering en interne detachering. 

 

 

 

 

Categorie begroot 2017 jan feb mrt apr mei juni gemiddeld

(gemiddeld)

Groepsdetachering 625 549 555 550 546 545 533 546

Individuele detachering 147 134 131 130 126 126 135 130

Intern werk 132 254 249 253 251 248 253 251

Begeleid werken 54 51 52 54 56 56 55 54

Intern gedetacheerd 21 20 21 20 20 19 19 20

Totaal aantal fte 979 1008 1008 1007 999 994 995 1002
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2.2.2 Ziekteverzuim SW-personeel 
 

 
 
Het ziekteverzuim percentage over het eerste half jaar 2017 bedraagt 10,8%. Het streefcijfer voor 

ziekteverzuim is 10,1%, dit is vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. De stijging van het 

ziekteverzuim in het tweede kwartaal wijkt af van de trend in voorgaande jaren. Het verzuim is over de 

hele linie iets hoger maar stijging zit vooral bij afdeling Intern werk. De reden hiervoor is moeilijk 

eenduidig te verklaren, momenteel wordt dit nader geanalyseerd.  

 

2.2.3 Financiële ontwikkeling Sociale Werkvoorziening  
 

De financiële ontwikkeling van het product Sociale Werkvoorziening 2017 over het eerste half jaar is 

weergegeven in de tabel op de volgende pagina.   

 

De omzetten bij groepsdetachering en individuele detachering blijven in het eerste halfjaar achter. Dit 

komt met name doordat de beoogde groei in het aantal detacheringen niet is gerealiseerd: de nieuwe 

plaatsingen worden grotendeels teniet gedaan door terugstroom uit detacheringen. Hierdoor is het 

aantal nog intern werkzame medewerkers hoger dan begroot. Dit verklaart ook de hogere omzet bij 

intern werken ten opzicht van de begroting. Voor het tweede halfjaar verwachten we, op basis van de 

door de het team Detacheringen afgegeven prognose, de omzetdoelstellingen bij detacheringen wel te 

behalen.  

Laborijn Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

Omzet groepsdeta 2.420.194      2.743.090      4.912.962      5.215.000      -302.038        

Omzet indiv.deta 842.396         894.200         1.646.305      1.700.000      -53.695          

Omzet intern werk 221.640         159.378         484.197         303.000         181.197         

-/- directe prod.kosten -24.210          -15.000          -45.000          -30.000          -15.000          

Netto opbrengsten 3.460.020      3.781.668      6.998.464      7.188.000      -189.536        

Loonkosten Wsw 13.702.742    13.460.156    27.024.632    26.285.668    738.964         

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -162.779        -162.779        -325.557        -325.557        -                   

Vervoerskosten Wsw 135.510         120.000         270.000         240.000         30.000           

Overige  pers. kosten  Wsw 195.124         246.667         460.000         493.333         -33.333          

Kosten begeleid werken 381.220         396.500         793.000         793.000         -                   

Rijksbijdrage -13.534.094   -12.961.987   -26.696.502   -25.568.000   -1.128.502     

Subsidieresultaat -717.723        -1.098.557     -1.525.573     -1.918.444     392.871         

Resultaat 2.742.296      2.683.111      5.472.891      5.269.556      203.335         
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De bezetting was in het 1ste halfjaar ongeveer 23 fte hoger dan begroot. Hierdoor en door de 
gemiddeld iets hogere loonkosten per fte komen de geprognosticeerde loonkosten over 2017 circa  
€ 740.000 hoger uit dan begroot.  
 
Daar tegenover staat dat de rijksbijdrage SW ook hoger uitvalt dan begroot. Bij het opstellen van de 
begroting 2017 waren er twee onduidelijk variabelen te weten: 

 het effect van de stelselwijziging van uitbetaling op basis van ‘woongemeente’ naar ‘betalende 
gemeente’; 

 de effecten van de eigen realisatiecijfers 2016 in relatie tot het landelijk realisatiecijfer.  
Vanwege die onduidelijkheid is bij het opstellen van de begroting 2017 een veiligheidsmarge 
aangehouden. Volgens de gegevens uit de meicirculaire pakken beide genoemde onzekerheden 
echter positief uit voor de deelnemende gemeenten.  
 
Het resultaat over het eerste half jaar is € 60.000 positief ten opzichte van de begroting. Met SDOA 

zijn concrete afspraken gemaakt over de betaling van de kosten voor begeleiding bij de detacheringen 

Aalten.  
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3. Programma Overige regelingen  
 

Het programma Overige regelingen bestaat uit de Bbz voor gevestigde ondernemers en de (belaste) 

bijzondere bijstand (incl. enkele aanverwante regelingen). 

Programma overige regelingen  

Laborijn                         

Realisatie t/m       

periode 6

Begroot t/m        

periode 6

Prognose 2017 Begroting 2017 Verschil  tov  

begroting 2017

Bbz (gevestigde ondernemers) 15.293            38.500            77.000            77.000            -                     

Bijzondere bijstand 441.680          350.000          770.000          700.000          70.000            

Totaal lasten 456.973          388.500          847.000          777.000          70.000             

Een aantal kostensoorten binnen de bijzondere bijstand zijn direct gerelateerd aan levensonderhoud 

en worden om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere 

aanvullende bijstand voor inwoners onder de 21 jaar en de overbruggingsuitkering voor 

statushouders. Deze kosten zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren en worden 

volledig door de gemeenten vergoed aan Laborijn. 

 

De lasten van de bijzondere bijstand zijn tot 1 juli 2017 circa € 68.000 hoger dan begroot. Dit is 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbetaling van de individuele inkomenstoeslag van Doetinchem in 

het begin van het jaar. In bijlage 2 is het programma overige regelingen per gemeente weergegeven. 
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4. Beheers – en apparaatskosten  
 

4.1 Personeel 
Per 30 juni 2017 bedraagt het aantal medewerkers 143,86 fte, waarvan 118,6 fte (vast en tijdelijk) 

ambtelijk personeel en 25,26 fte tijdelijk ingehuurd personeel.  

 

De werkelijke bezetting per 30 juni ligt boven het begrote aantal van 137 fte. Er is tijdelijk personeel 

ingehuurd ter vervanging wegens ziekte en om medewerkers te kunnen trainen en verder te 

professionaliseren. 

4.2 Ontwikkeling ziekteverzuim 
De ontwikkeling van het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel is in onderstaande grafiek 

weergegeven. 

 

Het ziekteverzuim heeft in februari een piek gehad maar is in maart weer gedaald tot onder het 
streefcijfer. Als streefcijfer voor het gemiddelde ziekteverzuim is bij de begroting 2017 uitgegaan van 
3,7%. Het werkelijke, gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedroeg tot en met juni 3,0%. 
 

4.3 Financiële ontwikkeling beheers- en apparaatslasten  
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van de beheers- en apparaatslasten over 2017 

weergegeven.  

 

Aantal medewerkers (fte) Directie en 

Bedrijfsvoering

Werkgevers-

dienstverlening en 

detachering

Ontwikkelen naar 

werk

Inkomen en 

maatschappelijke 

participatie

Totaal

Totaal fte 36,50 29,27 37,13 40,96 143,86

0

1

2

3

4

5

6

7

Ziekteverzuim ambtelijk

2016 2017

Bedrijfsvoering Realisatie t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose 

2017

Begroting 

2017

Verschil tov 

begroting 2017

Loon- en salariskosten 4.049.517      4.024.500      7.997.526    8.049.000    51.474           

Overige personeelskosten 219.216         285.500         571.000       571.000       -                    

Huisvestingskosten 383.355         278.500         697.000       557.000       -140.000        

Facilitaire kosten 482.692         405.500         871.000       811.000       -60.000          

Automatiseringskosten 464.786         350.500         701.000       701.000       -                    

Lasten bedrijfsvoering 5.599.566      5.344.500      10.837.526   10.689.000   -148.526        

Dienstverleningsovereenkomsten -5.750            -11.500          -10.000        -23.000        -13.000          

Dekking programma Participatie (WsW) -2.742.296     -2.683.111     -5.472.891   -5.270.000   202.891         

Dekking kosten bedrijfsvoering -2.748.046     -2.694.611     -5.482.891   -5.293.000   189.891         

 

Totaal lasten bedrijfsvoering 2.851.520      2.649.889      5.354.635    5.396.000    41.365           
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De totale beheers- en apparaatslasten over het 2de kwartaal bedragen ruim € 2.850.000 tegen begroot 

circa € 2.650.000. Derhalve een overschrijding van de begroting met circa € 200.000. Voor heel 2017 

verwachten we binnen de begroting te blijven. 

 

Toerekening van de uitvoeringskosten aan de gemeenten vindt plaats op basis van de voor 2017 

vastgestelde verdeelsleutel, te weten 22,1%, 48,4% en 29,5% ten laste van respectievelijk de 

gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.   
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Bijlage 1:   Programma Inkomen 
 

Programmalasten Inkomen per gemeente 

 

 

Aantal klanten BUIG 2017 per gemeente per maand. 

 

 

 

Gemeente Aalten                Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

PW 2.262.359      2.067.700      4.314.518      4.089.599      -224.919        

IOAW/IOAZ 304.021         241.500         595.005         498.804         -96.201          

Langdurige loonkostentoeslag 14.359           5.000            29.359           10.000           -19.359          

-                   

Af: ontvangsten 38.818           32.500           76.979           65.000           -11.979          

Totaal programmalasten 2.541.921      2.281.700      4.861.903      4.533.403      -328.500        

Gemeente Doetinchem                Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

PW 8.880.714      8.399.600      16.945.238    16.683.038    -262.200        

IOAW/IOAZ 684.155         565.800         1.294.481      1.134.887      -159.594        

Langdurige loonkostentoeslag 123.163         115.000         333.163         230.000         -103.163        

-                   

Af: ontvangsten 165.471         175.000         328.738         350.000         21.262           

Totaal programmalasten 9.522.561      8.905.400      18.244.144    17.697.925    -546.219        

Gemeente Oude IJsselstreek                Realisatie  t/m 

periode 6

Begroot t/m 

periode 6

Prognose   

2017

Begroting   

2017

Verschil tov  

begroting 2017

PW 4.455.320      4.312.500      8.412.691      8.504.022      91.331           

IOAW/IOAZ 562.032         455.400         1.064.428      972.512         -91.916          

Langdurige loonkostentoeslag 33.200           35.000           93.200           70.000           -23.200          

-                   

Af: ontvangsten 90.366           100.000         179.389         200.000         20.611           

Totaal programmalasten 4.960.186      4.702.900      9.390.929      9.346.534      -44.395          

Aantal uitkeringen BUIG 2017 per gemeente

31-01 28-02 31-03 30-04 31-05 30-06

Aalten PW 320 324 324 322 330 329

IOAW 34 36 38 38 40 41

IOAZ 1 1 1 1 1 1

355 361 363 361 371 371

Doetinchem PW 1227 1237 1247 1252 1260 1263

IOAW 75 77 83 86 83 82

IOAZ 6 6 6 6 6 6

1308 1320 1336 1344 1349 1351

Oude IJsselstreek PW 647 647 648 647 645 642

IOAW 60 62 62 62 63 63

IOAZ 9 9 9 9 9 9

716 718 719 718 717 714

Totaal Laborijn PW 2194 2208 2219 2221 2235 2234

IOAW 169 175 183 186 186 186

IOAZ 16 16 16 16 16 16

2379 2399 2418 2423 2437 2436
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In- en uitstroom cliënten per gemeente 

 

  

 

 

In vergelijking met het 1e halfjaar 2016 (417 personen) was de instroom in het 1e halfjaar 2017 

aanzienlijk lager, te weten 304 personen. Verhoudingsgewijs is de uitstroom in het 1e halfjaar 2017 

(203) eveneens lager dan in het 1e halfjaar 2016 (309).   

De uitstroom naar werk, zelfstandige en studie was in het 1e halfjaar 2016 139, tegen 71 in het 1e 

halfjaar van 2017. Zoals reeds eerder genoemd zetten wij voor het tweede halfjaar in op een duidelijke 

verbetering van de uitstroom.  

 

 

 

Instroom Laborijn 2017 t/m juni

A D OIJ totaal

Additionele arbeidsplaats 1       -       -       1       

Alimentatie -       1       1       2       

Ander inkomen 2       9       3       14     

Andere oorzaak 1       -       1       2       

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 3       14     4       21     

Beeindiging huw elijk/relatie 1       11     3       15     

Beeindiging studie 4       12     2       18     

Geen recht op WW -       2       -       2       

Komende van andere gemeente 3       25     10     38     

Komende van het AZC 15     25     19     59     

Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien 3       31     7       41     

Oorzaak bij partner 1       6       -       7       

Uit detentie 1       6       1       8       

Uitkering arbeidsongeschiktheid 1       1       2       4       

Uitkering w erkloosheid 14     37     8       59     

Zelfstandig beroep of bedrijf 1       9       3       13     

51     189   64     304   

Uitstroom Laborijn 2017 t/m juni

A D OIJ totaal

Aangaan relatie 5       9       3       17     

Aanvang studie 1       -       -       1       

Ander inkomen -       1       -       1       

Andere oorzaak -       2       -       2       

Arbeid in dienstbetrekking 6       38     13     57     

Bereiken AOW leeftijd 2       7       6       15     

Detentie -       5       2       7       

Geen inlichtingen -       5       1       6       

Niet verschenen op herhaalde oproep inl.plicht -       -       1       1       

Oorzaak bij partner -       2       2       4       

Overlijden -       6       5       11     

Uitkering arbeidsongeschiktheid -       1       1       2       

Uitkering vrijw illig ingetrokken -       9       5       14     

Utkering Wajong -       1       -       1       

Uitkering ziekte -       -       2       2       

Verhuizing andere gemeente 7       24     12     43     

Verhuizing naar buitenland -       4       1       5       

Vermogensopbrengsten -       -       1       1       

Zelfstandig beroep of bedrijf 1       10     2       13     

22     124   57     203   
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Bijlage 2:   Overige regelingen 
 

Programma overige regelingen                          

gemeente Aalten

Realisatie t/m       

periode 6

Begroot t/m        

periode 6

Prognose 2017 Begroting 2017 Verschil  tov  

begroting 2017

Bbz (gevestigde ondernemers) -1.605             3.500              7.000              7.000              -                     

Bijzondere bijstand 46.388            40.000            100.000          80.000            20.000            

44.783            43.500            107.000          87.000            20.000            

Programma overige regelingen                          

gemeente Doetinchem

Realisatie t/m       

periode 6

Begroot t/m        

periode 6

Prognose 2017 Begroting 2017 Verschil  tov  

begroting 2017

Bbz (gevestigde ondernemers) -2.041             25.000            50.000            50.000            -                     

Bijzondere bijstand 320.089          245.000          520.000          490.000          30.000            

318.048          270.000          570.000          540.000          30.000            

Programma overige regelingen                          

gemeente Oude IJsselstreek

Realisatie t/m       

periode 6

Begroot t/m        

periode 6

Prognose 2017 Begroting 2017 Verschil  tov  

begroting 2017

Bbz (gevestigde ondernemers) 18.939            10.000            20.000            20.000            -                     

Bijzondere bijstand 75.203            65.000            150.000          130.000          20.000            

94.142            75.000            170.000          150.000          20.000             
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Bijlage 3:   Afkortingen 
 

Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

Buig Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen 

ID-banen Instroom- doorstroombanen 

Ioaw Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

Ioaz Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

Wlc Werkleercentrum 

PW Participatiewet 

Sw Sociale werkvoorziening 

VU Vangnetuitkering 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden 

WsW Wet Sociale Werkvoorziening 

 

  

 

 


