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Aanleiding 
De gemeenten Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem voeren samen de gehele Participatiewet uit. 
Sinds 1 januari 2016 in de gemeenschappelijke regeling Laborijn.  
 
Onderdeel van de periodieke informatievoorziening aan de gemeenten is de kwartaalrapportage. 
Hierdoor ontstaat inzicht en de mogelijkheid tot overleg en sturing. 
 
Laborijn geeft op een viertal gebieden inzicht in de werkzaamheden en de prestaties. Dat zijn: 

1) Programma Inkomen & maatschappelijke participatie 
2) Programma Ontwikkelen naar Werk 
3) Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering 
4) Programma Algemene overhead 

 
De aanlevering van deze kwartaalrapportage ontvangt u later dan u van ons gewend bent. Dit heeft te 
maken met de behandeling van de rapportage in het AB Laborijn van 7 december 2018 gecombineerd 
met het kerstreces en de voorbereiding door de interne organisatie.  
 
Wij belichten hieronder enkele ontwikkelingen en resultaten: 

 
- In het derde kwartaal van 2018 is er Laborijn-breed opnieuw sprake van een daling van het aantal 

huishoudens in de bijstand. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was eind juni 
2018: 2.285, de eindstand ultimo 3e kwartaal is 2.229; een daling van 56 huishoudens. In de 
gemeente Oude IJsselstreek is in het derde kwartaal een daling gerealiseerd van 16 huishoudens 
in de bijstand. Het totale bijstandsbestand van gemeente Oude IJsselstreek komt daarmee op 656 
aan het eind van het derde kwartaal. 
 

- De afname van het aantal huishoudens in de bijstand vertaalt zich in lagere uitgaven dan begroot 
aan bijstandsuitkeringen (BUIG-budget). Tot en met het derde kwartaal vielen de lasten voor 
Laborijn als geheel € 540.448,- lager uit dan begroot.  

 
- Laborijn-breed is 44% van de totale uitstroom uit de uitkering het gevolg het aanvaarden van werk 

of het starten van een studie. Voor gemeente Oude IJsselstreek is dat 45%. In het derde kwartaal 
2018 zijn Laborijn-breed 62 personen volledig uitgestroomd naar betaald werk.  

 
- Uit de kwartaalrapportage blijkt dat in Oude IJsselstreek van de nieuwe instroom in de 

Participatiewet komt vanuit een andere gemeente (15 nieuwe uitkeringen). En 21 nieuwe 
uitkeringen omdat men niet voldoende middelen heeft om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien.  

 
- Het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening binnen Laborijn is het derde kwartaal met 

10 fte gedaald. Deze daling is met name een gevolg van uitdiensttreding vanwege het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd. 75% van de SW-medewerkers is extern geplaatst 
(groepsdetachering, individuele detachering, begeleid werken). Dit is iets hoger dan het niveau 
van het eerste en tweede kwartaal in 2018. 
 



- Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers is in het derde kwartaal licht gestegen. Het verzuim 
blijft daarmee hoger dan het streefcijfer van Laborijn (11,46% ten opzichte van 8%), maar is nog 
wel lager dan het landelijk verzuimcijfer in de sociale werkvoorziening. 
 

- Op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal verwacht Laborijn dat de 
bedrijfsvoeringslasten voor heel 2018 circa €518.524,- hoger uitkomen dan begroot. 
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Voorwoord 
Voor u ligt de rapportage over het 3e kwartaal 2018. Zoals gebruikelijk infomeren wij u over 
de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten en resultaten in relatie tot de gewijzigde 
begroting 2018. Deze is in juli 2018 door het Algemeen Bestuur van Laborijn vastgesteld. 
Ook rapporteren wij u in deze rapportage over de huidige context waarin Laborijn zich 
bevindt. 

De werkloosheid blijft dalen in de Achterhoek. Dit geeft de rapportage van het UWV aan. Wel 
is de daling niet meer zo snel als aan het begin van het jaar. Ook bij Laborijn daalt sinds de 
zomer van 2017 het volume in de BUIG. De daling is zelfs sterker dan het landelijke 
gemiddelde. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van onze gemeentelijke opdrachtgevers. Zo is 
in het 3e kwartaal het aantal huishoudens in de bijstand verder gedaald van 2285 naar 2229. 
Toch zijn er nog steeds inwoners die een beroep doen op de Participatiewet en niet direct 
naar werk zijn toe te leiden. Enerzijds komt dit door een mismatch op de arbeidsmarkt. De 
vacatures die er zijn, sluiten niet goed aan bij het opleidings- en ervaringsniveau van de 
Participatiewetklanten. Anderzijds is er vaak meer aan de hand en hebben klanten eerst nog 
andere vormen van ondersteuning en begeleiding nodig, voordat zij aan de arbeidsmarkt 
kunnen deelnemen.   

De belangrijkste reden van de daling van het aantal 
huishoudens in de bijstand is werkaanvaarding. Er is 
sprake van autonome ontwikkeling, aangezien in tijden van 
hoogconjunctuur werkzoekenden die over voldoende 
competenties beschikken zelf hun weg terug naar de 
arbeidsmarkt vinden. Daarnaast zien wij dat onze 
dienstverlening resultaat oplevert. De regionale 
samenwerking in de keten binnen het brede sociale domein 
werkt en levert veel synergievoordeel. Laborijn heeft 

geïnvesteerd in deze samenwerking, onder andere met het Graafschap College, het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek, de gemeenten, ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld (Stichting Vluchtelingenwerk, Figulus, De Ontmoeting, Buurtplein, GGZ, etc.). 

Wij zien dat steeds meer werkzoekenden vanuit de Participatiewet met behulp van 
loonkostensubsidie aan de slag gaan op plekken bij werkgevers waar daarvoor iemand uit de 
SW een plek had. Ook worden er nieuwe plekken gecreëerd waar mensen vanuit de 
participatiewet op instromen. Dit merken we ook aan de omzet op detacheringen, want die 
daalt daardoor sneller dan we hebben begroot. Inzet van een medewerker met 
loonkostensubsidie, die in dienst treed bij een werkgever, leidt immers wel tot een daling van 
de uitkeringslast maar de opbrengsten uit detacheringen lopen dan terug . Zoals reeds 
gemeld in de 2e kwartaalrapportage, zijn de loonkosten voor de SW hoger dan begroot. 

Laborijn heeft het afgelopen kwartaal voor de nieuw benoemde raadsleden van de vier 
gemeenten twee informatieve bijeenkomst georganiseerd waarin de raadsleden zijn 
bijgepraat over de uitvoering van de participatiewet en ontwikkelingen bij Laborijn. Ook is dit 
kwartaal de voorbereiding gestart voor de bijeenkomsten van de nieuwe raadswerkgroep.    

In de 2e kwartaalrapportage hebben wij al gemeld dat de ‘Bestuursopdracht Laborijn’ een 
steun is op weg naar de verdere ontwikkeling van Laborijn. In het 3e kwartaal is in 
samenwerking en afstemming met de medewerkers van Laborijn een Plan van Aanpak 
uitgewerkt. In dit Plan van Aanpak worden de investeringen in kaart gebracht die nodig zijn 
om de interne veranderopgave te realiseren. We verwachten over dit plan en de benodigde 
investeringen eind 2018 besluitvorming en zullen de implementatie dan verder ter hand 
nemen. 
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Uit de rapportage blijkt verder dat onze bedrijfsvoeringlasten ‘in control’ zijn. We verwachten 
in 2018 een totaal financieel resultaat van € 93.142 nadeel (onder voorbehoud van het 
vaststellen van de onttrekking bestemmingsreserve rijkssubsidiegelden SW) ten opzichte 
van de begroting voor Laborijn. Omdat de BUIG budgetten positief zijn bijgesteld en lasten 
ook lager zijn dan begroot, hebben de gemeenten naar verwachting een voordeel van 
€ 1.501.426 op het BUIG budget. 

Voor Laborijn in z’n totaliteit is dit een mooi resultaat. Per individuele gemeente zit hier 
verschil in. In de volgende hoofdstukken worden de resultaten nader wordt toegelicht. 
 
Doetinchem, november 2018 
J.E. Talstra 
algemeen directeur 
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1. Programma Inkomen & maatschappelijke participatie 
 

1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de bijstand  

 

Voor het vijfde kwartaal op rij is er een afname te zien van het aantal huishoudens in de 
bijstand. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering was ultimo het 3e kwartaal 2018: 
2229. Dit betekent een afname in het 3e kwartaal van 56 huishoudens met een 
bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari 2018 zijn er 140 huishoudens met een bijstandsuitkering 
minder binnen Laborijn. 
 
Deze afname resulteert een positief financieel verschil tussen de geprognosticeerde uitgaven 
BUIG 2018 en de uitgaven BUIG opgenomen in de gewijzigde begroting 2018. In deze 
rapportage zijn – bedragen een nadeel en + bedragen een voordeel. 
 
De daling van het klantenbestand ultimo september 2018 in vergelijking tot de eindstand 
2017 is als volgt: 

- Gemeente Aalten 9,9% 
- Gemeente Doetinchem 5,2% 
- Gemeente Oude IJsselstreek 5,2% 

 
Indien wij de landelijke ontwikkeling van het volume BUIG vergelijken met Laborijn dan zien 
wij dat de daling bij Laborijn sneller gaat dan landelijk. In onderstaande grafiek is de Laborijn 
trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de bruine lijn.  
 
Grafiek: Volume BUIG index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017 

 

Definitie: Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende 
maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: Volume BUIG index = (volume BUIG 
betreffende maand / volume BUIG referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen 
weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100. Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn 
ongewogen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde van de scores per gemeente is genomen. Uiteraard zijn er per gemeente 
verschillen in de in- en uitstroom. 
 
Bron: Divosa benchmark 
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1.2 Financiële ontwikkeling programma Inkomen & maatschappelijke participatie 

 
De uitgekeerde bedragen voor levensonderhoud voor de drie deelnemende gemeenten 
kenden tot en met het 3e kwartaal van 2018 een gunstiger verloop dan begroot. Doordat de 
ontvangsten in deze periode ook hoger waren dan begroot zijn de totale lasten van de 
bijstand per saldo € 540.448 (realisatie minus begroot na 1e wijziging) lager dan begroot. Op 
basis van de realisatie tot en met het 3e kwartaal is de prognose voor heel 2018 opgesteld. 
De verwachting is dat de totale lasten bijstand over heel 2018 € 887.699 onder de begroting 
uitkomen. 
 
In onderstaande tabel zijn de werkelijke en begrote lasten over de eerste drie kwartalen van  
2018 en de prognose voor 2018 voor geheel Laborijn weergegeven.  

 
 

Het totale programma laat een verlies zien tot en met het 3e kwartaal van € 137.198. Dit 
wordt veroorzaakt doordat meer personele kosten zijn gemaakt voor het programma 
Inkomen & maatschappelijke participatie dan begroot. Dit komt met name door het 
vervangen van langdurige zieke medewerkers en door een investering in de ontwikkeling van 
de eigen medewerkers (vakgerichte opleidingen, agressietraining, certificering en 
loopbaanontwikkeling). Om de huidige werkzaamheden op het gewenste niveau te kunnen 
blijven continueren is derhalve extra inhuur noodzakelijk.  

1.2.1 Financiële ontwikkeling programma inkomen & maatschappelijke participatie 

per gemeente 

 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht van het verloop van de kosten per gemeente 
weergegeven en vergeleken met de gewijzigde begroting. Tevens wordt het verloop van het 
aantal uitkeringsgerechtigden toegelicht.  
 
Aalten 
Voor de gemeente Aalten gaan we in de begroting uit van gemiddeld 347 klanten. Ultimo 
september 2018 waren het er in werkelijkheid 319 (een daling ten opzichte van de 
beginstand van 9,9%). Het gemiddeld aantal klanten tot en met het 3e kwartaal is 335. In 
financiële zin zien we dat de werkelijke uitgaven tot en met het 3e kwartaal (€ 3.238.153) 

Laborijn (excl. loonkostensubsidie) Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 

1e wijziging) 

t/m periode 9

Prognose 

2018

Begroting 

2018 (na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten    

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand    22.089.637    22.630.085    30.819.498    31.707.197        -887.699 

Bijdrage directe programmakosten      1.974.395      1.974.395      2.668.490      2.668.490                   - 

Totaal baten    24.064.032    24.604.480    33.487.988    34.375.687        -887.699 

Lasten

PW    20.558.017    20.873.592    28.556.692    29.223.029         666.337 

IOAW 1.693.297          1.859.634      2.426.072 2.603.488     177.416        

IOAZ 205.425                273.026         271.711 382.237        110.526        

BBZ Starters 227.152                 85.082         320.152 113.443        -206.709       

Totaal 22.683.891   23.091.335   31.574.627   32.322.197   747.570        

Af: ontvangsten 594.254        461.250        755.129        615.000        140.129        

Totaal lasten bijstand 22.089.637   22.630.085   30.819.498   31.707.197   887.699        

Programma gerelateerde lasten      2.111.593 1.974.395     2.779.456     2.668.490     -110.966       

Totaal lasten 24.201.230   24.604.480   33.598.954   34.375.687   776.733        

Totaal -137.198       -                  -110.966       -                  -110.966       
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lager zijn dan begroot  (€ 3.306.877). Dit betekent een overschot tot en met het 3e kwartaal 
2018 van € 68.724 ten opzichte van de begroting. 
 
In het 3e kwartaal zien we een sterke afname van het bestand. De positieve financiële 
effecten daarvan komen nu in de cijfers goed naar voren.  
Voor heel 2018 verwachten wij dat de afname van het klantenbestand zich voor de 
gemeente Aalten vertaalt in lagere uitgaven dan begroot van ongeveer € 134.475. 
 

 

Doetinchem 
Voor de gemeente Doetinchem gaan we in de begroting uit van gemiddeld 1328 klanten. In 
werkelijkheid waren er per eind september 1254 klanten (een daling ten opzichte van de 
beginstand van 5,2%). Het gemiddeld aantal klanten tot en met het 3e kwartaal is 1284. In 
financiële zin zien we eveneens een positief effect. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit 
dat zowel het aantal klanten is gedaald als de uitkeringslast per uitkeringsgerechtigde. De 
begrote uitgaven voor het 3e kwartaal 2018 zijn vastgesteld op € 12.799.984. De werkelijke 
lasten bijstand waren tot en met het 3e kwartaal € 12.230.508. Dit wijkt in positieve zin  
€ 569.476 af van de begroting over de eerste drie kwartalen van 2018.  
 
De lasten voor de BBZ-starters zijn tot en met het 3e kwartaal € 110.326 hoger dan begroot. 
Dit komt doordat er tot en met het 3e kwartaal gemiddeld 9 uitkeringsgerechtigden in de BBZ-
starters regeling zijn terwijl dit begroot was op gemiddeld 4. Daarnaast zijn de kosten tot en 
met het 3e kwartaal 2018 hoger dan begroot omdat er eindheffingen betaald zijn over 
verstrekkingen uit 2017.  
 
Wij verwachten dat de afname van het klantenbestand voor het hele jaar 2018 resulteert in  
een lagere uitgaven dan begroot van € 750.158.  
 

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)

Aalten

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 

1e wijziging) 

t/m periode 9

Prognose 

2018

Begroting 

2018 (na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand      3.238.153      3.306.877      4.497.694      4.632.169 -134.475       

Bijdrage directe programmakosten         363.289         363.289         491.149         491.149 -                  

Totaal baten      3.601.442      3.670.166      4.988.843      5.123.318 -134.475       

Lasten

PW 2.895.902     2.888.830     4.002.181     4.044.362     42.181         

IOAW 365.704        352.536        525.632        493.551        -32.081        

IOAZ 31.302         103.626        41.736         145.076        103.340        

BBZ Starters 13.631         10.635         19.631         14.180         -5.451          

Totaal 3.306.539     3.355.627     4.589.180     4.697.169     107.989        

Af: ontvangsten 68.386         48.750         91.486         65.000         26.486         

Totaal lasten bijstand 3.238.153     3.306.877     4.497.694     4.632.169     134.475        

Programma gerelateerde lasten 388.533        363.289        511.420        491.149        -20.271        

Totaal lasten 3.626.686     3.670.166     5.009.114     5.123.318     114.204        

Totaal -25.244        -                  -20.271        -                  -20.271        
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Oude IJsselstreek 
In de begroting 2018 is voor de gemeente Oude IJsselstreek gerekend met gemiddeld 690 
klanten. Ultimo het 3e kwartaal 2018 waren het er 656 (een daling ten opzichte van de 
beginstand van 5,2%). Het gemiddeld aantal klanten tot en met het 3e kwartaal is 675. In 
financiële zin zien we dat de werkelijke uitgaven (€ 6.620.976) hoger zijn dan het hiervoor in 
de begroting opgenomen bedrag (€ 6.523.224). Dit betekent tot en met het 3e kwartaal 2018 
een tekort van € 97.752 ten opzichte van de begroting. In het 3e kwartaal zien we een 
afname van het bestand echter is de daling minder snel dan bij het opmaken van de 2e 
kwartaalrapportage is ingeschat. 
 

 
 
Voor heel 2018 verwachten wij dat de afname van het klantenbestand zich voor de 
gemeente Oude IJsselstreek vertaalt in lagere uitgaven dan begroot van ongeveer € 3.066. 
De prognose is naar beneden bijgesteld aangezien het zwaartepunt van de afname van het 

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)              

Doetinchem

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 

1e wijziging) 

t/m periode 9

Prognose 

2018

Begroting 

2018 (na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand    12.230.508    12.799.984    17.184.483    17.934.641        -750.158 

Bijdrage directe programmakosten      1.006.942      1.006.942      1.360.755      1.360.755                   - 

Totaal baten    13.237.450    13.806.925    18.545.238    19.295.396        -750.158 

Lasten

PW 11.615.624   12.106.279   16.229.723   16.948.790   719.067        

IOAW 749.330        848.925        1.076.862     1.188.495     111.633        

IOAZ 89.501         64.739         117.145        90.634         -26.511        

BBZ Starters 152.868        42.542         227.868        56.722         -171.146       

Totaal 12.607.323   13.062.484   17.651.598   18.284.641   633.043        

Af: ontvangsten 376.815        262.500        467.115        350.000        117.115        

Totaal lasten bijstand 12.230.508   12.799.984   17.184.483   17.934.641   750.158        

Programma gerelateerde lasten 1.076.912     1.006.942     1.417.523     1.360.755     -56.768        

Totaal lasten 13.307.420   13.806.925   18.602.006   19.295.396   693.390        

Totaal -69.971        -                  -56.768        -                  -56.768        

BUIG totaal (excl. loonkostensub.)

Oude IJsselstreek

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 

1e wijziging) 

t/m periode 9

Prognose 

2018

Begroting 

2018 (na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Bijdrage kosten bijstand      6.620.976      6.523.224      9.137.321      9.140.387           -3.066 

Bijdrage directe programmakosten         604.165         604.165         816.586         816.586                   - 

Totaal baten      7.225.141      7.127.389      9.953.907      9.956.973           -3.066 

Lasten

PW 6.046.491     5.878.484     8.324.788     8.229.877     -94.911        

IOAW 578.263        658.173        823.579        921.442        97.863         

IOAZ 84.622         104.662        112.829        146.527        33.698         

BBZ Starters 60.653         31.906         72.653         42.541         -30.112        

Totaal 6.770.029     6.673.224     9.333.849     9.340.387     6.538           

Af: ontvangsten 149.053        150.000        196.528        200.000        -3.472          

Totaal lasten bijstand 6.620.976     6.523.224     9.137.321     9.140.387     3.066           

Programma gerelateerde lasten 646.147        604.165        850.514        816.586        -33.928        

Totaal lasten 7.267.123     7.127.389     9.987.835     9.956.973     -30.862        

Totaal -41.982        -                  -33.928        -                  -33.928        
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bestand in de maand juli 2018 lag. In de maanden augustus en september 2018 was de 
afname van het bestand (het saldo van in- en uitstroom) nihil. 
 

1.2.2 Vangnetregeling 

 

De Vangnetregeling biedt gemeenten financiële compensatie voor grotere tekorten op het 
budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Afgelopen jaar hebben we voor de 
gemeente Aalten en Oude IJsselstreek een vangnetuitkering aangevraagd. Wij verwachten 
voor 2018 dat het niet nodig zal zijn een vangnetuitkeringen aan te hoeven vragen voor de 
gemeenten waar Laborijn de dienstverlening voor verricht omdat de eventueel 
geprognosticeerde tekorten binnen het eigen risico van de gemeenten vallen. In 
onderstaande tabel worden de te verwachten overschotten en tekorten weergegeven ten 
opzichte van het definitieve BUIG budget per gemeente. 
 

 

 

1.2.3 Ontwikkeling BUIG budget   

 
Het BUIG budget kent jaarlijks 3 momenten van bijstelling. Dit gebeurt bij het voorlopig BUIG 
budget (oktober 2017), het nader voorlopig BUIG budget (april 2018) en het definitieve BUIG 
budget (oktober 2018). Het Rijk heeft recent definitieve macrobudget over 2018 bekend 
gemaakt. Het definitieve macrobudget 2018 wordt ca. € 298 miljoen hoger geraamd dan het 
voorlopige macrobudget 2018. Het definitieve macrobudget 2018 is ca. € 326 miljoen hoger 
dan het definitieve macrobudget 2017. De bijstelling ten opzichte van het voorlopige 
macrobudget is een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de 
verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2017, de verwerking van de 
verhoogde instroom van statushouders in 2018, nieuwe inzichten in de conjunctuur, en de 
loon- en prijsbijstelling. 
 
Ter informatie hieronder de budgetontwikkeling per gemeente en in totaal: 
 

 

  

Verwacht resultaat Buig ten opzichte van Gemeente Gemeente Gemeente Totaal

budget 2018 Aalten Doetinchem Oude Laborijn

IJsselstreek

Definitief budget 2018 4.676.610     19.434.941    9.334.966     33.446.517    

Prognose kosten programma IMP 4.497.694     17.184.483    9.137.321     30.819.498    

Prognose kosten programma WGDD 109.502        729.654        286.437        1.125.593     

Verwacht verschil ten opzichte budget 69.414          1.520.804     -88.792         1.501.426     

Verloop budget 2018 Definitief 

budget 2017

Voorlopig 

budget 2018

Nader voorl. 

budget 2018

Definitief 

budget 2018

Aalten 4.273.319     4.447.380     4.540.788     4.676.610     

Doetinchem 17.711.194    18.482.309    18.870.492    19.434.941    

Oude IJsselstreek 8.635.834     8.877.399     9.063.850     9.334.966     

Totaal 30.620.347    31.807.088    32.475.130    33.446.517    
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1.3 Preventiequote, in- en uitstroom 

 

Preventiequote 
Indien een inwoner zich meldt bij Laborijn starten we met de zogenaamde “klantherkenning”.  
Beoordeeld wordt of de klant überhaupt aan het juiste adres is. Indien men elders moet zijn 
vindt er actieve doorverwijzing plaats. In dit proces hebben wij oog voor de situatie en 
urgentie van de klant: we leveren maatwerk in onze afwegingen. 

De volgende stap is het beoordelen van de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, oftewel 
de bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt en de benodigde dienstverlening. Klanten 
waarbij het perspectief op werk goed is worden direct gematcht en bemiddeld. Aansluitend 
vindt het zogenaamde “rechtmatigheidsonderzoek” plaats.  

In deze hele procedure rondom de aanvraag van een uitkering zijn er dus diverse momenten 
waarop onze dienstverlening niet langer noodzakelijk is: de klant die zich oorspronkelijk 
meldde voor een uitkering heeft recht op een andere uitkering (WW, Wajong, WIA), vindt zelf 
werk, wordt actief en op een zeer korte termijn bemiddeld naar werk of vindt andere 
mogelijkheden om zelfstandig in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Door deze 
werkwijze wordt de aanvraag niet omgezet in een uitkering. Deze zogenaamde 
preventiequote, het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en 
het aantal mensen waarbij de uitkering daadwerkelijk wordt toegekend, is geen doel op zich, 
maar de uitkomst van een effectief intake- en screeningsproces. De preventiequote is over 
het 3e kwartaal is 59% (1e kwartaal 2018: 55,7%, 2e kwartaal 2018: 61%).  
 
Reden instroom 
De oorzaken voor de instroom lijken in eerste instantie gelijk voor de gemeenten maar bij 
nadere beschouwing, en zeker afgezet tegen het aantal inwoners, zijn er zeker verschillen te 
zien. Zoals in onderstaande tabel te zien, zijn voor alle gemeenten belangrijke redenen van 
instroom gelegen in het vestigen binnen de gemeente en de instroom van mensen die over 
onvoldoende middelen beschikken om in hun kosten van levensonderhoud te voorzien. Voor 
de gemeente Oude IJsselstreek is de komst van statushouders een belangrijke 
instroomreden. Voor Aalten veroorzaakt het einde van de WW periode eveneens een flink 
deel van de instroom.  
Vanwege de gunstiger wordende positie, vanwege de hoogconjunctuur, op de arbeidsmarkt 
hebben meer mensen vanuit de WW een baan gevonden. Dit betekent dat de instroom in de 
bijstand vanuit de WW is afgenomen in vergelijking tot vorig jaar. De instroom in de bijstand 
van statushouders is ook minder dan in voorgaande jaren. 
 
Een hoog percentage van de instroom komt van mensen die niet voldoende middelen 
hebben om in hun kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Ondanks het herstel van 
de economie zijn er nog veel mensen die niet voldoende inkomsten hebben. We zien bij 
deze groep dat zij veel problemen hebben op diverse leefgebieden. 
Verder zien wij dat de toestroom vanuit het AZC procentueel veel groter is in Oude 
IJsselstreek (18%) dan bij Aalten (15%) en in Doetinchem (4%).  
In het 1e en 2e kwartaal van 2018 had Aalten procentueel de hoogste instroom als gevolg van 
beëindiging WW, in het 3e kwartaal van 2018 is dat percentage nog steeds het hoogst in 
Aalten. 
 
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien: 
 

 
 

Belangrijkste redenen instroom 2018 A D OIJ Lab

Komende van het AZC 15% 4% 18% 9%

Uitkering w erkloosheid 19% 11% 11% 12%

Komende van andere gemeente 13% 15% 15% 15%

Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien 23% 32% 21% 27%
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Reden uitstroom 
Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële 
ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom 
de uitkering kan worden beëindigd (uitstroom).  

44% van de uitstroom (alle gemeenten gezamenlijk) is het gevolg van arbeid in 
dienstbetrekking of aanvang studie. Voor de gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek is 
dit respectievelijk 42% en 45%. In Aalten is van het totaal aantal huishoudens dat uitstroomt 
zelfs 49% met reden arbeid in dienstbetrekking of aanvang studie. Als 2e voornaamste 
uitstroomreden zien we “verhuizing naar andere gemeente”: totaal 14% Bij de gemeente 
Aalten is dit percentage het hoogst met 23%. 
 
Onderstaande tabel laat per gemeente de belangrijkste uitstroomredenen zien: 

  

  

Belangrijkste redenen uitstroom 2018 A D OIJ Lab

Arbeid of studie 49% 42% 45% 44%

Verhuizing 23% 14% 10% 14%

Geen inlichtingen 6% 12% 10% 11%

Aangaan relatie 5% 8% 7% 7%
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1.4 Doorlooptijden 

 

Laborijn heeft als doelstelling alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen (wettelijk gezien 
hebben we hiervoor 8 weken). In onderstaand schema laten we zien dat 70% binnen  
4 weken wordt afgehandeld. De afhandelingstermijn kan langer dan 8 weken zijn indien de 
klant tijdens het aanvraagproces de benodigde gegevens niet aanlevert. Er is dan sprake 
van een verlengde afhandelingstermijn. Dit is in 10% van de gevallen van toepassing.  
 

 
 
  
 

1.5 Klachten en bezwaarprocedures 

 

Om onze klanten goed te kunnen helpen is het om te beginnen nodig dat we ze kennen. 
Daar waar het voorheen mogelijk was dat klanten een jaar of soms zelfs meerdere jaren niet 
gezien werden, kan dat in de nieuwe werkwijze niet meer. Er vindt dus intensivering in het 
contact plaats. In ons contact met de klant kan nog verbetering plaatsvinden. We zijn daarom 
in de zomer van 2017 met een traject naar “excellente dienstverlening” gestart. 
 
Klachten 
Er zijn in 2018 in totaal 23 klachten binnengekomen. In het 3e kwartaal van 2018 is er 1 
klacht binnengekomen. In 2017 was het totaal aantal klachten 20. We hebben ervoor  
gezorgd dat klanten geattendeerd worden op de klachtenregeling zodat zij klachten 
eenvoudig kunnen indienen. Al deze klachten zijn na een persoonlijk gesprek afgehandeld, 
waarbij in 5 situaties de klant in het gelijk is gesteld. Van de gegronde klachten zijn er 2 
inzake de bejegening, 2 voor het te weinig informatie verstrekken en in 1 geval voor het  
uitblijven van een reactie. Ook hebben wij regelmatig contact met de Ombudsman over 
signalen die ons of hem bereiken, waarmee wij alvorens het tot een klacht komt in gesprek 
kunnen met de betreffende persoon. In 2018 zijn wij gestart met het team bijzondere zorg. 
Dit team richt zich op de klant die dreigt tussen de wal en het schip te geraken. Dit zijn 
inwoners zonder een uitkering, die wij, door middel van overleg met onze partners in het 
sociale domein, helpen met een structurele oplossing van hun problemen. Door deze pro 
actieve benaderingen voorkomen wij escalaties bij frustraties van inwoners met alle gevolgen 
van dien, inclusief eventuele ingediende klachten. 
 
Bezwaren 
In 2018 zijn er tot en met het 3e kwartaal in totaal 117 bezwaarschriften binnengekomen. Wij 
verwachten over het jaar 2018 in totaal 160 bezwaarschriften. In 2017 hebben we 119 
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bezwaarschriften ontvangen. Een duidelijke oorzaak is niet aan de aard van de 
bezwaarschriften af te leiden. De bezwaarschriften zijn gericht tegen veel verschillende 
soorten besluiten. 
 
Na ontvangst van een bezwaar wordt door onafhankelijke professionals eerst het proces en 
het inhoudelijke besluit opnieuw beoordeeld. Is er een fout gemaakt dan wordt deze hersteld 
(de zogenaamde herziening) of we gaan nogmaals met de klant in gesprek voor een 
(aanvullende) uitleg. Met deze werkwijze is er een oplossing gevonden voor een 27- tal 
bezwaarschriften. Een ander middel dat wij inzetten is mediation: hierbij wordt gezocht naar 
een oplossing tussen beide partijen. 20 bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard 
omdat ze niet op tijd zijn ingediend of geen rechtsgrond hebben. De overige 
bezwaarschriften zijn/worden aan de commissie aangeboden voor een advies. Tot en met 
het 3e kwartaal zijn 8 bezwaarschriften, die zijn ingediend in 2018, gegrond verklaard door de 
commissie. 
 

1.6  Maatschappelijke Participatie 

 

Wij ondersteunen onze klant in het verhogen van de zelfredzaamheid om maximaal mee te 
kunnen doen in de samenleving. Werk is hierin het hoogste doel.  
Voor degenen waar dit (nog) niet haalbaar is, zetten wij passende middelen of instrumenten 
in. We kijken naar wat nodig is om het individu weer in zijn of haar kracht te zetten. Soms 
kan dit zorg- of hulpverlening zijn. Dat zal niet altijd leiden tot een betaalde baan, maar wel 
tot een actievere deelname aan de samenleving: een plek voor iedereen! Om dit te 
realiseren werken we samen met diverse lokale partijen.  
 
Realisatie participatieplannen 
Voor wie betaald werk nog een te grote stap is, is het wel belangrijk om toch actief mee te 
doen in de samenleving. Inactiviteit kan immers leiden tot (gezondheids-) problemen en 
isolatie. Deelname aan maatschappelijke activiteiten heeft naast een positief effect op de 
gezondheid ook een grote waarde voor de directe omgeving van de persoon als voor het 
maatschappelijk belang.  
 
Iedere klant binnen de maatschappelijke participatie zal een passend aanbod gedaan 
worden: in zorg-, hulpverlening of activering. Het doel van deze trajecten is het vergroten van 
de zelfredzaamheid en maatschappelijk meedoen naar vermogen.  
Om dit te bereiken voeren wij met iedere klant een persoonlijk gesprek en worden verdere 
afspraken gemaakt met (veelal) lokale partijen en initiatieven. Binnen Laborijn zijn integrale 
werkafspraken gemaakt en zijn de afspraken met externe partijen geharmoniseerd. 
Daarnaast wordt bij iedere klant de Wet Taaleis en de tegenprestatie getoetst en gemonitord. 
Eind 2018 zullen deze 2 onderdelen zijn afgerond en vastgelegd in het systeem. 
 
Samenwerkingen 
In het 3e kwartaal 2018 zijn wij verder gegaan met het maken en concretiseren van 
samenwerkingsafspraken met diverse organisaties in het maatschappelijk middenveld. Te 
denken valt daarbij aan de Ontmoeting Oude IJsselstreek waar inmiddels 34 kandidaten zijn 
aangeleverd voor deelname aan een maatschappelijk activeringstraject. Hiermee wordt de 
afstand tot de arbeidsmarkt geleidelijk overbrugbaar gemaakt waardoor uitstroom op betaald 
(parttime) werk op termijn gerealiseerd kan worden.  
 
Zo hebben we al in het 1e kwartaal tijdens de evaluatie over onze gezamenlijke 
doelstellingen met Buurtplein geconstateerd dat de samenwerking goed verloopt. In het 3e 
kwartaal hebben we de samenwerking met Buurtplein en andere partijen nog verder 
uitgebouwd met zogenaamde klantreizen, waarin partijen met elkaar onderzoeken hoe de 
samenwerking vanuit het klantperspectief geoptimaliseerd kan worden. 
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Regionaal project GGZ 
Sinds 2013 werken de Ministeries van SZW en VWS samen met onder andere GGZ-
Nederland, VNO-NCW, UWV, Divosa, VNG en MIND/LPGGZ via het project Mensenwerk 
aan de bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen. Het 
project richt zich op werkzame elementen om participatie van mensen uit deze specifieke 
doelgroep te vergroten. Hiermee wordt de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen 
gestimuleerd. Laborijn neemt actief deel aan dit project. In het 4e kwartaal van 2017 is 
gestart met het inrichten van de projectorganisatie en is een projectleider aangesteld. In  
2018 zijn diverse werkgroepen gestart om dit project te laten slagen. Er zijn gesprekken 
gevoerd met ervaringsdeskundige en hun begeleiders. Dit heeft nieuwe inzichten gegeven 
om onder andere onze informatievoorziening anders in te richten. In het 4e kwartaal van 
2018 worden de uitkomsten in een rapport weergegeven met de daarbij behorende 
aanbevelingen. 
 

1.7  Overige regelingen 

 

De overige regelingen bestaan uit de Bbz voor gevestigde ondernemers, de individuele 
inkomenstoeslag (alleen voor de gemeente Doetinchem) en de (belaste) bijzondere bijstand 
(alleen de onderdelen die betrekking hebben op levensonderhoud). Op dit moment is de 
verwachting dat de uitgaven voor de overige regelingen binnen de begroting blijven. 
 

 

BBZ 
De Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die 
in financiële problemen komen maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben en een tijdelijke 
financiële ondersteuning nodig hebben. Primair wordt deze financiële ondersteuning in de 
vorm van een lening verstrekt. Halverwege het kalenderjaar (medio juli) moet de klant de 
jaarrekening van het voorgaande jaar inleveren. Hierna wordt beoordeeld of de lening 
terugbetaald kan/moet worden of dat het een zogenaamde bijstandsverlening “om niet” zal 
zijn. In dit laatste geval wordt het netto bedrijfsresultaat aangevuld tot bijstandsniveau.  
Dat heeft tot gevolg dat halverwege het jaar een deel van het totaal van de Bbz-leningen 
wordt omgezet in een uitkering. 
 
Individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag is een uitkering voor mensen die minimaal 3 jaar leven van 
een inkomen rond het sociaal minimum, de prognose is dat we binnen de begroting blijven. 
 
Bijzondere Bijstand 
Een aantal voorzieningen 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. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de 
uitgaven van voorgaande jaren. 
 
De voornaamste uitgaven 3e kwartaal 2018 voor de Bijzondere bijstand zijn: 

 Aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (232K) 
 Overbruggingsuitkeringen voor statushouders (24K) 

Overige regelingen  Laborijn Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -29.069           57.750            -20.000           77.000            97.000         

Individuele inkomenstoeslag 171.741          232.500          310.000          310.000          -                  

Bijzondere bijstand 308.434          382.500          415.000          510.000          95.000         

Totaal lasten 451.106          672.750          705.000          897.000          192.000       
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 Woonkostentoeslag (17K) 
 
De gemeenten krijgen na afloop van ieder kwartaal een afrekening met daarbij een 
specificatie van de uitgaven per kostensoort. 
 
Per gemeente ziet het er als volgt uit: 

  

 

Het saldo van de uitgaven minus de aflossingen voor de BBZ gevestigde ondernemers zijn 
tot en met het 3e kwartaal lager dan begroot. De kosten BBZ-gevestigden kan een heel grillig 
verloop hebben in verband met al dan niet hoge toekenningen van bedrijfskredieten of juist 
incidentele grote aflossingen op leningen. 

   

Overige regelingen                          

gemeente Aalten

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) -36.047           5.250              -40.000           7.000              47.000         

Bijzondere bijstand 37.376            60.000            55.000            80.000            25.000         

1.329              65.250            15.000            87.000            72.000         

Overige regelingen                          

gemeente Doetinchem

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) 3.355              37.500            10.000            50.000            40.000         

Individuele inkomenstoeslag 171.741          232.500          310.000          310.000          -                  

Bijzondere bijstand 230.307          225.000          300.000          300.000          -                  

405.403          495.000          620.000          660.000          40.000         

Overige regelingen                          

gemeente Oude IJsselstreek

Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Bbz (gevestigde ondernemers) 3.623              15.000            10.000            20.000            10.000         

Bijzondere bijstand 40.751            97.500            60.000            130.000          70.000         

44.374            112.500          70.000            150.000          80.000         
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2.  Programma Ontwikkelen naar Werk 
 

2.1 Activiteiten Ontwikkelen naar Werk 

 

In deze paragraaf doen we op hoofdlijnen verslag van de activiteiten in het 3e kwartaal 
rondom onze ontwikkel- en ondersteuningsactiviteiten (dé re-integratiedienstverlening) voor 
Participatiewetklanten en SW-medewerkers. De geboden dienstverlening zet zoveel mogelijk 
in op het krijgen van betaald (parttime) werk dan wel de stap naar een detachering. 
Daarnaast duiden we het behaalde resultaat in het 3e kwartaal.  
 
Eén Werkacademie Laborijn, op 3 locaties 
 
In het 3e kwartaal lag het accent op de inrichting en de start van de 3 Werkacademies. 
De Werkacademie Laborijn is het programma dat we willen inzetten bij klanten die na 
screening ingedeeld worden in categorie 2. Het betreft een groepsgewijze aanpak waarbij 
werken en leren wordt gecombineerd gericht op betaald (parttime) werk of het vergroten van 
het ontwikkelingspotentieel. De Werkacademie heeft een actieve en activerende benadering 
gericht op veel fysieke contactmomenten. Kandidaten zijn 6 dagdelen aanwezig in het WLC 
om te werken (kan ook buiten het WLC bij een aan de Werkacademie verbonden 
ondernemer) en te leren en krijgen zo veel mogelijk maatwerk in de begeleiding en coaching. 
 
Deze werkwijze is in een pilot omgeving op onze locatie in Ulft ontwikkeld en inhoudelijk 
getest. Op grond van deze inzichten en behaalde successen is besloten deze werkwijze door 
te ontwikkelen en per 1 september in te zetten als onze re-integratie methodiek die we op 
onze 3 WLC locaties aanbieden.  
 
Binnen deze forse operatie zijn grofweg 5 ontwikkelingen te onderscheiden 

1. Samenstelling en start van teams per locatie 
2. Fysieke inrichting en aanpassing van de locatie 
3. Vormgeving en uitvoering van het Werkacademie curriculum  
4. Aanpassing en invoering van nieuwe werkprocessen 
5. Klanten laten starten volgens de nieuwe methodiek 

 
Ad 1 
Binnen de Werkacademie Laborijn werken re-integratieconsulenten, trainers, 
werkbegeleiders en de administratie multidisciplinair samen. Het team heeft een 
gezamenlijke opdracht. Per locatie is een evenwichtig team samengesteld. Als gevolg 
daarvan is de teamsamenstelling en werkplek van veel ambtelijke Laborijn collega’s 
gewijzigd. 
 
Ad 2. 
Om de Werkacademie op drie locaties vorm te geven hebben de nodige fysieke 
aanpassingen en verschuivingen plaatsgevonden. Om het werkdeel van het Werkacademie 
programma goed in te richten hebben we de opstellingen in de productie hallen opnieuw 
vormgeven. Zo zijn er meer productielijnen ingericht waarbinnen specifiek gewerkt wordt aan 
het opbouwen van fysieke belasting en tempo. Om dit mogelijk te maken hebben we ook 
interne SW medewerkers verhuisd. Ook hebben we aanpassingen gedaan in kantoor en 
trainingsruimte. 
 
Ad 3.  
De afgelopen periode is hard gewerkt aan het vormgeven van het inhoudelijk leerprogramma 
binnen de Werkacademie. Er is in samenwerking met het Graafschap college en 
ondernemers een modulair programma opgezet dat met eigen trainers en docenten van het 
Graafschap college wordt uitgevoerd. 
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Ad 4. 
Als gevolg van de invoering van de Werkacademie zijn het klantproces en de daaraan 
gekoppelde administratieve processen en ICT werkprocessen fors gewijzigd.  
 
Ad 5.  
Vanaf 1 september starten alle nieuwe klanten, die bij screening in categorie 2 worden 
ingedeeld, binnen de Werkacademie in het WLC gevestigd in de gemeente waarin zij zelf 
wonen. Ook worden fasegewijs alle reeds actieve re-integratie trajecten binnen de 
Werkacademie ondergebracht.  
 
Project Aalten 
Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de Bestuursopdracht heeft de gemeenten Aalten 
de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een bestandsanalyse en vervolg aanpak voor het 
deel van het zittende bestand dat op dit moment geen actief traject doorloopt. 
De uitvoering van deze opdracht is op 15 september gestart. De afgelopen periode is hard 
gewerkt aan de voorbereiding en is een projectteam samengesteld. 
Binnen het project worden 271 klanten middels de Dariuz Wegwijzer en een uitgebreid 
screeningsgesprek in kaart gebracht. Indien in deze screening wordt vastgesteld dat klanten 
arbeidsmarktpotentieel hebben, wordt direct gestart in de Werkacademie. Indien dit 
potentieel (nog) niet aanwezig is wordt een maatschappelijk participatie traject ingezet. 
 
Ontwikkeling medewerkers interne SW groep 
Vorig jaar is gestart met de pilot “Doorontwikkeling SW intern” in het WLC Aalten. Binnen 
deze pilot is gewerkt aan het invoeren van een categorie indeling. Doel daarvan is per 
interne SW medewerker in kaart brengen van de afstand tot een detachering. Vervolgens is 
gewerkt aan het opzetten van een ondersteuningsprogramma’s op maat voor interne SW-
medewerkers. De in de pilot opzette werkwijze is inmiddels ook doorgevoerd op de SW 
locaties Doetinchem en Ulft. Alle interne SW medewerkers zijn ingedeeld. 
In het 3e kwartaal hebben 11 interne SW medewerkers de stap naar een detachering gezet. 
Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding in de vorm van persoonlijke gesprekken en 
trainingen voor het succesvol laten starten van 47 SW medewerkers in een 
groepsdetachering bij MVO Solutions vanuit het WLC Aalten per 1 oktober 2018. 
Binnen de WLC’s hebben we in het 3e kwartaal 33 re-integratie trajecten uitgevoerd voor SW 
medewerkers die binnen een detachering als gevolg van ziekte zijn uitgevallen en (nog) niet 
op de eigen werkplek kunnen werken aan herstel. 
 
Aantal actieve trajecten 
Het aantal actieve trajecten voor klanten in categorie 2 bedroeg 463 in het 3e kwartaal. 
Bij de invoering van de Werkacademie worden alle lopende trajecten bekeken en per locatie 
toebedeeld. Trajecten waarbij de maximale termijn in beeld komt of zelfs hebben 
overschreden, en waarbij de inschatting is dat het gewenste resultaat niet op korte termijn 
kan worden behaald, worden afgesloten. Als gevolg daarvan zien we een kleine afname in 
aantal actieve trajecten. 
Er zijn er in 2018 221 nieuwe klanten gestart met een re-integratie traject gericht op betaald 
(parttime) werk. 
 
Uitstroom resultaat Participatiewet 
De uitstroom ligt op koers. De uitstroom in het 3e kwartaal ligt hoger dan in het 2e kwartaal. In 
de rapportage periode zijn 179 uitkeringsdossiers beëindigd, een toename van 13 ten 
opzichte van het 2e kwartaal. De totale uitstroom t/m het 3e kwartaal bedraagt 493. 
 
In het 3e kwartaal zijn 62 uitkeringen volledig beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald 
werk en de klanten werden hierdoor economisch volledig zelfstandig. Naast deze 62 zijn in 
het 3e kwartaal 24 klanten bemiddeld naar werk, waarvan wij verwachten dat zij (op termijn) 
volledig gaan uitstromen uit de uitkering.  
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Daarnaast zijn er resultaten geboekt die niet direct een reductie van het aantal 
uitkeringsgerechtigden tot gevolg hebben maar wel een bijdrage leveren aan het verkleinen 
van de hoogte van de uitkering. Zo hebben 59 klanten inkomsten weten te genereren uit 
deeltijd arbeid of is er een uitbreiding van het al bestaande deeltijd dienstverband 
gerealiseerd waardoor de hoogte van de uitkering kon worden aangepast.  
Het totaal aantal operationele plaatsingen naar werk bedraagt 349, waarvan er 112 in het 3e 
kwartaal zijn gerealiseerd 
 
Ook bij de doelgroep Jongeren zien we in het 3e kwartaal 2018 een toename van het aantal 
VSO/PRO/jongeren plaatsingen tot 92. Het betreffen jongeren die (op een enkeling na) geen 
lopende uitkering hebben. Zij zijn in een vroegtijdig stadium middels een warme overdracht 
en casus overleggen met onder meer de VSO/PRO scholen in beeld gebracht. Zij worden 
vanuit Laborijn actief en blijvend begeleid (loonwaardemeting, loonkostensubsidie en job-
coaching). In het 3e kwartaal zijn 22 jongeren, die bij Laborijn in traject waren gestart met een 
reguliere opleiding. 
 
Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG) die zich melden voor 
ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk. In dat kader hebben we in het 
afgelopen kwartaal 7 klanten voorzien van dienstverlening.   
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2.2 Financiële ontwikkeling programma Ontwikkelen naar Werk 

De financiële ontwikkeling van het programma Ontwikkelen naar Werk is in onderstaande 
tabel weergegeven.  
 

 

In deze tabel zien we enkele ontwikkelingen die we hieronder kort toelichten: 
 De gerealiseerde omzet intern werk ligt hoger dan begroot doordat er meer formatie 

(zowel SW als deelnemers Werkacademie) beschikbaar was voor het verrichten van 
interne productie werkzaamheden binnen onze werkleercentra. Dit ondanks dat fysieke 
verschuivingen van SW medewerkers, voor de inrichting van de Werkacademie, een 
periode hebben geleid tot verminderde productie 

 De loonkosten SW zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat de werkelijke kostprijs per fte 
hoger is dan begroot. Daarnaast zijn de loonkosten SW hoger als gevolg van de hogere 
bezetting formatie SW in het eerste halfjaar, onder meer als gevolg van overname SW 
medewerkers van Presikhaaf. De medewerkers die op 1 januari 2018 zijn overgekomen 
van Presikhaaf brengen hogere loonkosten met zich mee omdat zij gemiddeld in een 
hogere functieschaal zijn ingedeeld dan de SW-medewerkers van Laborijn. Met de 
Gemeente Montferland is afgesproken dat zij de negatieve dekkingsbijdrage (verschil 
tussen de omzet en de rijksbijdrage minus de personele kosten) zullen vergoeden aan 
Laborijn. De schatting van deze bijdrage is vooralsnog in de omzet groepsdetachering 
verwerkt. De toenemende loonkosten worden gedeeltelijk gedekt door een hogere 
rijksbijdrage, echter kan daarmee de totale stijging niet worden opgevangen. 
 

ONW Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose  

2018

Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Omzet intern werk 345.047         321.702         436.062         432.000         4.062            

-/- Directe productiekosten -10.619          -30.750          -15.000          -41.000          26.000           

Netto opbrengsten 334.428         290.952         421.062         391.000         30.062           

Gemeentelijke bijdragen

Budget re-integratie 2.038.406      2.038.406      2.807.826      2.717.875      89.951           

Budget Sw 4.991.733      4.568.682      6.655.644      6.067.098      588.547         

Bijdrage directe programmakosten 440.153         440.153         586.871         586.871         -                   

7.470.292      7.047.241      10.050.341    9.371.844      678.497         

Totaal opbrengsten 7.804.721      7.338.193      10.471.403    9.762.844      708.559         

Lasten

Lasten Sw

Loonkosten Sw 5.628.454      4.666.818      7.448.231      6.075.413      -1.372.818     

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -112.569        -71.069          -148.965        -94.758          54.207           

Vervoerskosten Wsw 163.860         51.702           203.000         68.936           -134.064        

Overige  pers. kosten  Wsw 59.995           65.206           86.941           86.941           -                   

Totale lasten Sw 5.739.739      4.712.657      7.589.207      6.136.532      -1.452.675     

Lasten re-integratie

ID-banen 47.062           45.375           60.500           60.500           -                   

Wiw 255.226         256.050         341.400         341.400         -                   

Kinderopvang 20.734           16.575           30.000           22.100           -7.900           

Interne trajecten 1.125.000      1.125.000      1.500.000      1.500.000      -                   

Overige re-integratie 413.758         483.881         831.226         645.175         -186.051        

Vergoedingen en premies 103.975         111.525         148.700         148.700         -                   

Totale lasten re-integratie 1.965.755      2.038.406      2.911.826      2.717.875      -193.951        

Programma gerelateerde lasten 395.062         417.971         381.530         586.871         205.341         

Totaal lasten 8.100.556      7.169.034      10.882.564    9.441.278      -1.441.286     

Resultaat -295.835        169.159         -411.161        321.566         -732.727        
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2.3 Ontwikkeling aantallen Sociale werkvoorziening 

 

De ontwikkeling van het aantal fte SW medewerkers per einde van de maand is in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 

 

In het 3e kwartaal is het aantal SW-medewerkers met 10 fte gedaald. Deze daling is vooral 
veroorzaakt door uitdiensttreding in verband met pensionering (9 personen), met wederzijds 
goedvinden (2 personen), van rechtswege (1 persoon), eigen verzoek (2 personen) en 
overlijden (1 persoon). Naast uit dienst als reden is het aantal fte ook afgenomen als gevolg 
van vermindering uren. Daartegenover staat een indiensttreding vanuit het z.g. ‘zittend 
bestand’ (uitstroom SW na 31 december 2014 en nog een geldige SW-indicatie) en 
vermeerdering van uren, op basis van het individueel ontwikkelingsplan. 
Voor zover nu bekend stromen in het 4e kwartaal 2018 10 personen uit en 2 personen in. 
 
De formatie Begeleid werken is in het 3e kwartaal afgenomen met 0,5 fte als gevolg van 
uitstroom in verband met pensionering. 
 
Ultimo september was 75% extern geplaatst. Dit is iets hoger dan het niveau eind 2e  
kwartaal. 
 

2.3.1 Ziekteverzuim SW-personeel 

 

 

 

Na een daling in de eerste twee maanden van dit kwartaal, is het ziekteverzuimpercentage in 
de maand september weer licht gestegen. Het verzuimcijfer tot en met september is hoger 
dan het streefcijfer (11,46% ten opzichte van 8%). Dit is een jaarlijks terugkerende trend: in 
de vakantiemaanden juli en augustus is het verzuim altijd lager). Het percentage van 11,46 
ligt nog altijd onder het landelijke verzuimcijfer (benchmark 2017 13,3%). Over 2018 zijn nog 
geen benchmarkgegevens bekend. Wel zien we dat het verzuim in de SW landelijk de 
laatste jaren stijgt, wat verklaard wordt door de hogere gemiddelde leeftijd van de SW-
medewerkers omdat er geen nieuwe instroom meer plaatsvindt. 
 
  

Aantal SW-medewerkers (fte) begroting 31-dec 1-jan 31-jan 28-feb 31-mrt 30-apr 31-mei 30-jun 31-jul 31-aug 30-sep

per categorie (peildatum 30-9-18) 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Groepsdetachering 523 548 519 520 518 511 510 507 506 502 499 496

Individuele detachering 140 129 143 145 145 143 144 141 141 141 141 148

Intern werk 216 228 243 239 242 244 238 239 238 239 237 232

Begeleid werken 94 56 94 94 94 97 97 97 97 97 97 96

Intern gedetacheerd 19 19 18 18 20 21 21 21 20 20 20 20

Totaal aantal fte 992 980 1017 1016 1019 1016 1010 1005 1002 1000 994 992
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3. Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering 
 

3.1 Algemeen 

 

Het beeld zoals is beschreven in de arbeidsmarktanalyse regio Achterhoek is in het 3e 
kwartaal onveranderd. Zie voor een uitgebreidere toelichting de 2e kwartaalrapportage.  

Binnen de intensieve samenwerking met werkgevers en het WSP zien wij een trend dat 
werkgevers meer investeren in het bieden van een passende arbeidsplaats om de oudere 
langdurig werkzoekenden en personen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te 
bieden. Deze trend versterken wij door de inzet van de juiste begeleiding bij het 
verduurzamen van deze arbeidsplaatsen. Hierdoor neemt de inzet van onze jobcoaches bij 
het verduurzamen van de arbeidsplaatsen voor klanten vanuit de participatiewet (met een 
doelgroepindicatie) verder toe. De inzet van onze jobcoaches bij het verduurzamen van de 
arbeidsplaatsen voor klanten vanuit de participatiewet (met een doelgroep indicatie) neemt 
significant toe. 

In het 3e kwartaal is verder gewerkt aan de stabilisatie van de detacheringen. Door een extra 
inzet van de begeleiding stromen er minder mensen terug naar intern beschut t.o.v. van het 
1e en 2e kwartaal. In het 1e  kwartaal was de terugstroom 16 SW-medewerkers, in het 2e 
kwartaal was dit 5 SW medewerkers in het 3e kwartaal was dit 4 SW-medewerkers.    
Terugstroom kan door omstandigheden niet altijd voorkomen worden, dit heeft meestal te 
maken met de toename van de gevolgen van de beperkingen van een SW medewerker. Wij 
streven ernaar om deze medewerkers zoveel mogelijk door te laten stromen naar 
detacheringen die wel passen bij de talenten van de SW medewerker op dat moment.  
 
De intensieve samenwerking tussen het WSP en Laborijn blijft hierin een belangrijke rol 
spelen. In gezamenlijkheid blijven wij zoeken naar arbeidsplaatsen die wij passend kunnen 
maken voor onze SW medewerkers.  
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3.2 Financiële ontwikkeling programma Werkgeversdienstverlening & Detachering 

De financiële ontwikkeling van het programma Werkgeversdienstverlening & Detachering is 
in onderstaande tabel weergegeven.  

 

De realisatie van de omzet detacheringen blijft het 3e kwartaal van 2018 achter op de 
begroting. Uit de eerste twee kwartalen bleek dat de doorstroom vanuit de WLC’s naar 
groepsdetacheringen nog een te grote stap is voor onze SW medewerkers intern. In kwartaal 
drie zien we dat de intensievere inzet van diverse instrumenten waaronder de training gericht 
op detachering, functiecreatie, jobhunting en jobcoaching haar vruchten begint af te werpen. 
Hierdoor komt de uitstroom van de SW medewerkers uit de WLC’s langzaam op gang.  
 
Het achterblijven van de realisatie van de omzet wordt daarnaast deels veroorzaakt door de 
veroudering van het SW medewerkersbestand. Deze veroudering zorgt voor een toename 
van fysieke en psychische problemen en een afname van de verdiencapaciteit. Deze SW 
medewerkers hebben meer tijd nodig om te re-integreren. Hierdoor kan een inlener niet altijd 
een passende werkplek tijdens arbeidsongeschiktheid bieden. Deze SW medewerkers re-
integreren in de WLC’s en zijn op dat moment niet inzetbaar op een detachering.  
 
De achterblijvende omzet op de groepsdetacheringen wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door meer doorstroom vanuit groeps- naar individuele detacheringen en het verhogen van de 
tarieven.  
 

WGDD Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Omzet groepsdeta 3.259.724      3.362.979      4.360.891      4.516.000      -155.109        

Omzet indiv.deta 1.360.354      1.321.064      1.829.696      1.774.000      55.696           

Netto opbrengsten 4.620.077      4.684.043      6.190.587      6.290.000      -99.413          

Gemeentelijke bijdragen

BUIG-budget (loonk.subsidie (lang) 603.236         422.116         1.125.593      562.821         562.772         

Budget re-integratie 310.594         310.594         414.125         414.125         -                   

Budget Sw 14.652.321    14.627.931    19.536.428    19.543.801    -7.373           

Bijdrage directe programmakosten 1.494.673      1.494.673      1.992.897      1.992.897      -                   

17.060.823    16.855.313    23.069.043    22.513.644    555.399         

Totaal opbrengsten 21.680.901    21.539.356    29.259.630    28.803.644    455.986         

Lasten

Lasten detacheringen (Sw)

Loonkosten Sw 14.580.841    14.650.593    19.444.218    19.570.587    126.369         

Lage Inkomensvoordeel (Liv) -291.617        -228.932        -388.884        -305.242        83.642           

Vervoerskosten Wsw 163.090         166.548         215.000         222.064         7.064            

Overige kosten  Wsw 373.921         210.044         506.853         280.059         -226.794        

Kosten begeleid werken 1.221.777      1.109.775      1.631.889      1.479.700      -152.189        

Totale lasten Sw 16.048.012    15.908.029    21.409.075    21.247.168    -161.907        

Lasten re-integratie

Loonkostensubsidie (RI-budget) 57.453           153.000         100.000         204.000         104.000         

Loonkostensubsidie (BUIG budget) 603.236         422.116         1.125.593      562.821         -562.772        

Werkgeversservicepunt 157.594         157.594         210.125         210.125         -                   

Totale lasten re-integratie 818.283         732.710         1.435.718      976.946         -458.772        

Programma gerelateerde lasten 1.500.937      1.471.729      1.820.170      1.992.897      172.727         

Totaal lasten 18.367.232    18.112.467    24.664.963    24.217.011    -447.952        

Resultaat 3.313.669      3.426.888      4.594.667      4.586.633      8.034            
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Het financieel rendement van de SW medewerkers die zijn overgekomen van de gemeenten 
Montferland en Aalten is lager dan van de gemiddelde Laborijn SW medewerker. Dit komt 
door hogere loonkosten, een lagere detacheringsvergoeding en een lager percentage 
gedetacheerden. Zoals ook in paragraaf 2.2. toegelicht vergoedt de Gemeente Montferland 
deze hogere loonkosten.  
 
De kosten begeleid werken zijn in het 3e kwartaal € 152.189 hoger dan begroot. Er zijn meer  
SW medewerkers ingestroomd in begeleid werken dan begroot. Daarnaast zijn de kosten 
begeleid werken (groenploeg) gemeente Montferland hoger dan begroot, doordat wij de 
rijkssubsidie rechtstreeks doorstorten.  
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereiding en de realisatie van een 
grote groepsdetachering in Aalten. Hierin is naast de inspanningen binnen ONW om onze 
SW medewerkers voor te bereiden op deze groepsdetachering aan de kant van de 
werkgever diverse aanpassingen gedaan om de overgang soepel te laten verlopen. Het 
aantal gedetacheerden zal daardoor in het 4e kwartaal weer toenemen.   
 
We slagen er in toenemende mate in om de beschikbare arbeidsplaatsen voor SW 
medewerkers in te vullen met klanten uit de participatiewet.  
 
De uitgaven langdurige loonkostensubsidie zijn ultimo 3e kwartaal circa € 180.000 hoger dan 
begroot. Door het inzetten van het instrument langdurige loonkostensubsidie kunnen we ook 
het arbeidspotentieel van klanten met een lagere loonwaarde verzilveren. De inzet van de 
jobcoaching zorgt naast het verduurzamen van het arbeidspotentieel op langere termijn voor 
de verhoging van de loonwaarde. Hetgeen weer bijdraagt aan de vermindering van de BUIG-
lasten. Deze trend zal zich in het 4e kwartaal naar verwachting voortzetten. 
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4. Programma Algemene overhead  
 

4.1 Financiële ontwikkeling programma Algemene overhead  

In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het programma Algemene overhead 
weergegeven. 
 

 

De verklaring van de verschillen tussen de werkelijkheid en de begrote dekking van de 
programma WGDD en ONW zijn uit de voorgaande hoofdstukken toegelicht. 
 
De totale loonkosten en kosten van inhuur waren begroot op € 10,6 mln. en zullen dit jaar 
daar ook op uit komen. Omdat we de kosten specifiek toerekenen aan de inhoudelijke 
programma’s zien we op het programma bedrijfsvoering een voordeel van € 317.135. 
 
De huisvestingskosten tot en met het 3e kwartaal 2018 zijn lager dan begroot. Dit komt 
omdat diverse huisvestingskosten ten laste van de voorziening zijn gebracht. 
 
In combinatie met de dekkingsverschillen op de twee programma’s verwachten wij dat de 
uitvoeringslast in 2018 circa € 518.524 hoger uitvalt dan begroot. Gelet op de toename van 
het tekort op het subsidieresultaat lijkt het ons wenselijk om een onttrekking te doen aan de 
bestemmingsreserve rijkssubsidiegelden van € 425.382 zodat het tekort zoveel mogelijk kan 
worden opgevangen in 2018. Per saldo resteert er dan naar verwachting nog een 
tekort/voordeel van € 93.142. Dit tekort zal, onder voorbehoud van de nog te maken 
afspraken inzake het weerstandsvermogen en mogelijke 2e begrotingswijziging, gedekt 
worden uit de algemene reserve van Laborijn. 
 

  

Bedrijfsvoering Realisatie t/m 

periode 9

Begroot (na 1e 

wijziging) t/m 

periode 9

Prognose 2018 Begroting 2018 

(na 1e 

wijziging)

Verschil tov 

begroting (na 

1e wijziging)

Loon- en salariskosten 2.720.748       2.844.120       3.721.899       3.845.035       123.136          

Overige personeelskosten 237.383          324.750          357.000          433.000          76.000            

Huisvestingskosten 383.043          493.500          542.000          658.000          116.000          

Facilitaire kosten 594.652          648.750          835.000          865.000          30.000            

Automatiseringskosten 538.053          564.000          780.000          752.000          -28.000           

Lasten bedrijfsvoering 4.473.878       4.875.120       6.235.900       6.553.035       317.135          

Dekking programma IMP 137.198          -                     110.966          -                     -110.966         

Dekking programma WGDD -3.313.669      -3.426.888      -4.594.667      -4.586.633      8.034              

Dekking programma ONW 295.835          -169.159         411.161          -321.566         -732.727         

-2.880.637      -3.596.047      -4.072.540      -4.908.199      -835.659         

 

Totaal lasten 1.593.241       1.279.073       2.163.360       1.644.836       -518.524         

Bijdrage deelnemende gemeenten 1.279.073       1.279.073       1.644.836       1.644.836       -                     

Voorstel onttrekking Bestemmingsreserve 425.382          425.382          

Bedrijfsresultaat -314.169         -                     -93.142           -                     -93.142           
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Bijlage 1: Afkortingen 
 

BBV Besluit begroting en verantwoording 

Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

ID-banen Instroom- doorstroombanen 

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

PW Participatiewet 

SW Sociale werkvoorziening 

VU Vangnetuitkering 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WLC Werkleercentrum 

WWB Wet Werk en Bijstand 
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