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Wat doet Laborijn?

• Uitvoering Participatiewet

Voor 3 gemeenten

• Begeleiding en inkomen 

(begeleiding van inwoners

op weg naar werk)

• Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

Voor 4 gemeenten



Onze keuzes 

• Werk is belangrijker dan 
inkomen 

• Iedereen krijgt de kans
mee te doen 

• Waardecreatie voor iedere klant: 
inwoner, werkgever en
gemeente. Dat vraagt
ondernemerschap! 



Participatiewet

Enkele cijfers

Aantal uitkeringen (per 31-12-2017):

Oude IJsselstreek 692

Aalten 354

Doetinchem 1.323

Totaal 2.369

Jaarlijkse instroom, ca 600

• ca 1.000 fte Wsw’ers

• Zo’n 75 % gedetacheerd bij 

reguliere werkgevers →

• Zo’n 25 % werkt beschut

• Krimp van 6% per jaar

• Geen instroom sinds 2015

Wsw

25%

56%

13%

6%

Verdeling Wsw (in fte) ultimo 2017

Intern Groepsdetachering
Individuele detachering Begeleid werken



Waarom?

• Mooie ervaring in Enschede 

• Vertaalslag naar SW gedetacheerden mogelijk?

• Pilot bij 100 gedetacheerden en 5 jobcoaches

• Als dit goed uitpakt uitbouwen

• Verwachting positief, communicatie verbeteren en
ontwikkeling stimuleren, ook innoveren (gebruik
maken van digitale revolutie)

• Ondersteund door onafhankelijk onderzoek Saxion

Digitale ondersteuning



Resultaat pilot 2017

• Meer en sneller informatie van Laborijn

• Nieuwsberichten  en vacatures worden het meest 
bekeken

• Jobcoaches zien het belang van het 
communiceren (o.a tijdswinst)

• Op de hoogte van Laborijn

• Info andere werkgevers

• Info over bijeenkomsten/activiteiten in hun eigen 
woonplaats.

Digitale ondersteuning



Effectiviteit Efficiency

Klanttevredenheid



8ting 

ANALYTICS

8ting PLATFORM

Effectiviteitsanalyse 2017

• Financieel

• Strategie & Beleid

• Operatie

• Digitale groepscommunicatie

• Klantvolgsysteem 2.0





DE OVEREENKOMSTEN



De kansen van data-ondersteund & digitaal werken

✓24% verhoging uitstroom, 25% duurzamer

✓30% verhoging in actieve caseload

✓ verhoging klanttevredenheid

✓20% meer website bezoekers

✓38% omzetverhoging

✓5% verhoging in klanttevredenheid



Frequente persoonlijke aandacht loont !

INHOUDELIJK KLANTINZICHT

!

!
!

INHOUDELIJK CASELOAD 

OVERZICHT

(AUTOMATISCHE) 

INTERACTIE OP MAAT

!

!
!

PERSONEN GROEPEN



✓ Stijgen verkoop producten

✓Verhoging klanttevredenheid

✓ Terug laten keren klanten

Welke (sub)doelen streef je na?

✓Meer mensen laten participeren

✓Ontwikkelen klanten / medewerkers en

tevredenheid

✓ (Duurzame) Uitstroom



✓ Emailings (geopend / klicks, etc.)

✓Koophistorie (wat, wanneer, door wie)

✓Klikgedrag (wat, wanneer, door wie)

✓ Externe databases

Welke informatie/data heb je?

✓ Suite / Civision (interventies, status, effect)

✓Dariuz / Competensys (profiel)

✓ Input klant managers / coaches (gedrag, diepte)

✓Online gedrag (gedrag, voorkeuren, interesses)



Beschikbare kanalen?

✓Website

✓ Email

✓ SMS

✓App

✓Telefoongesprek

✓Werkplein / Leerwerkbedrijf

✓Coaches

✓Webshop

✓ Email

✓ SMS

✓App

✓ Telefoongesprek

✓Winkels

✓Bezorgers



1. Wat wil de klant? 

• Op basis van uitvraag en customer journeys

• Op basis van profiel

• Op basis van proces



2. Wat vertelt de data?

• Wat heeft de klant en coach (niet) gedaan?

• Wat was het effect?

• Wat zijn de patronen?





AAN DE SLAG !

3 cases: 

- Klant specifieke producten/aanbiedingen

- Cross en upsell van bestaande klant

- Winkelwagentje dat niet afgerekend wordt



https://www.youtube.com/embed/nLtUPSUoeRI?autoplay=1


Vervolg 2018 en verder:

• De ontwikkeling van alle gedetacheerde medewerkers wordt 

digitaal ondersteund met de Laborijn app

• Inhoudelijke uitbreiding van de digitale communicatie (Laborijn app) 

met –en informatievoorziening voor inleners/werkgevers

• De Laborijn app zal ook worden ingezet voor medewerkers die nog 

niet zijn gedetacheerd

• Verbreding van de inzet van de Laborijn app voor klanten uit de 

Participatiewet, vooral klanten die actief worden begeleid naar werk

• Continu werken aan uitbreiding functionaliteiten

Digitale ondersteuning



Bedankt voor uw aandacht !!


