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Evaluatie 1e half jaar doelgroep Laborijn bij team Buitendienst

Aanleiding:
Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2016 is het besluit genomen om per 1 januari 2018 in te
zetten op het zelf aansturen van eigen werk door de doelgroep van Laborijn. In het genoemde
raadsbesluit is tevens afgesproken de raad te informeren d.m.v. een raadsmededeling.
Inhoud Mededeling:
Per 1 januari 2018 huurt de gemeente Aalten de mensen rechtstreeks in bij Laborijn. Hierbij is een
vaste prijsafspraak gemaakt uitgaande van een gemiddelde loonwaarde; Uiterlijk 1 januari 2019
verwacht Laborijn van alle betrokken medewerkers de werkelijke loonwaarde te hebben vastgesteld
en wordt indien noodzakelijk het jaarbedrag aan de werkelijke situatie aangepast. Om per 1 januari
2018 te kunnen beginnen zijn kleinmaterieel en vervoersmiddelen 1 op 1 van Hacron over genomen.
Dit om de overstap zo rustig en vertrouwd mogelijk te laten verlopen. Ook is de werkbegeleider van
destijds Hacron in dienst genomen bij de gemeente Aalten. Na het eerste half jaar is een goed beeld
gevormd van welk materieel en vervoersmiddelen werkelijk noodzakelijk zijn en of extra aanschaf of
vervanging nodig is. Dit is mogelijk binnen het huidige investeringsprogramma omdat wij nu reeds
constateren dat we met minder materieel toe kunnen dan bij Hacron in gebruik was. Het maaibestek is
voor 2018 uitbesteed aan Hacron, dit om reden dat de extra eenmalige investering om dit zelf op te
pakken op dit moment onevenredig hoog is.
Het uitgangspunt voor wij aan dit traject begonnen was; door het zelf organiseren hebben wij
maximale invloed op de inzet van de gedetacheerden. Enkele voorbeelden zijn:
 Na de storm van 18 januari jl., werd normaliter ingehuurd om takken te ruimen, dit is nu zelf
opgepakt;
 Na de storm van 18 januari jl. zijn we een aantal dagen aan het papier ruimen geweest
(papiercontainers stonden tijdens de storm langs de weg);
 Onkruidbestrijding op verharding tijdens het komende seizoen wordt voor een groot deel
uitgevoerd door de doelgroep.
Met de jobcoach van Laborijn zijn duidelijke afspraken gemaakt, dit heeft tot gevolg gehad dat vanuit
de originele groep reeds 2 personen overgeplaatst zijn naar een functie elders die beter bij hen past
en wij andere, in Aalten woonachtige, gedetacheerden in de groep hebben opgenomen. Door een
aantal interne verschuivingen is één van de gedetacheerden, voor de proef van een jaar, onder
begeleid werken in dienst genomen. Voor een tweede persoon zijn wij de mogelijkheden voor
begeleid werken aan het bekijken. Dat naast ons ook de doelgroep enthousiast is, blijkt onder andere
uit het ziekteverzuim tot nu toe. Landelijk gezien ligt het ziekteverzuim bij de doelgroep in het in het
eerste kwartaal van 2018 op 13,3%. Bij Laborijn ligt het ziekteverzuim bij de totale doelgroep in het
eerste kwartaal op 13,5%. Over het eerste half jaar ligt het ziekteverzuim van de doelgroep bij de
gemeente Aalten op minder dan 5%. Een daling lag in de lijn der verwachtingen als gevolg van een
duidelijker takenpakket en aansturing, maar is groter en sneller bereikt dan voorzien.
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Zogenaamde ‘werkzaamheden buiten het bestek’ werden in de afgelopen jaren separaat ingehuurd bij
Hacron, door de rechtstreekse aansturing van de doelgroep worden deze nu in eigen beheer
uitgevoerd. In de eerste 6 maanden is dit aantal uren, mede door het lage ziekteverzuim, opgelopen
tot meer dan 2.000 uur. Dit betreft voornamelijk zaagwerk a.g.v. storm, opruimwerkzaamheden en
sloten snoeien. Het beschikbare budget (contractprijs Hacron in de afgelopen jaren) is zoals voorzien
voldoende voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een structurele besparing vanaf 2019 wordt
reëel geacht, deze kan mogelijk ingezet worden als dekking van de exploitatiekosten voor de
verbouw/nieuwbouw van de gemeentewerf. Als de wens van de raad, integratie doelgroep met
organisatie, verder gestalte gegeven moet worden is minstens een aanpassing van de bestaande
locatie noodzakelijk. Conform eerder besluit college verrekenen we dit budget de eerste 3 jaar op
basis van nacalculatie (via najaarsnota) om fluctuaties binnen de doelgroep of
aanpassingen/investeringen binnen de organisatie op te vangen.
In het eerste kwartaal hebben de voormalige wethouders Nijland en Wiltink een bezoek gebracht aan
de doelgroep op de werklocatie(s). Het in deze notitie geschetste beeld is bevestigd, quotes van
betrokkenen uit de doelgroep die zijn opgetekend:






Ik ben er trots op dat ik voor de gemeente mijn werk mag doen;
Het lijkt erop dat we meer afwisseling in het werk hebben;
We hoeven de burgers minder dan voorheen teleur te stellen, omdat we nu meer mogen;
Het gereedschap is goed geregeld is, we kunnen onderling afspreken wanneer, en wie wat
gebruikt;
De samenwerking met de medewerkers van de gemeente is positief ervaren voor degene die
hier ervaring mee hebben.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen.
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