
 

 

 

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek                                         

 
Aan de colleges van burgemeester en wethouders van Aalten, Doetinchem en Oude 

IJsselstreek 

Aan de gemeenteraad van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. 

Datum: 27-06-2019 

 

Geacht college, geachte raadsleden, 

 

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek stellen vast dat de uitkomsten van het rapport van 

Berenschot over de werkwĳze van Laborĳn onze brief van 14 februari 2019 aan de colleges 

en gemeenteraden bevestigen. We moeten constateren dat de uitkomsten nog ernstiger 

waren dan we konden bevroeden. Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die 

onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats. 

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie die momenteel is ontstaan voor de cliënten 

van Laborĳn. Wĳ zĳn bezorgd over de bestuurlĳke situatie. Maar meer nog over de onzekere 

en onduidelĳke situatie voor de cliënten, die weer de dupe zijn en zich melden bĳ ons 

meldpunt. Jammer te constateren dat de commotie die er nu is ontstaan niet over de 

mensen gaat die het betreft. In de tussentijd hebben weer een groot aantal cliënten zich 

gemeld met actuele, schrĳnende klachten. Deze kwetsbare groep heeft recht op 

duidelĳkheid. Wij vinden het een morele verplichting om vanuit de colleges en 

gemeenteraden zo snel mogelĳk duidelĳkheid te verschaffen aan hen en hun ongerustheid 

en zorgen weg te nemen. Zou u willen aangeven op welke wĳze en op welke termĳn u dit 

gaat aanpakken?  

De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek beseffen dat er nog een lange weg te gaan is voordat 

de menselijke en rechtvaardige behandeling op het juiste niveau is. Wij hopen dat colleges 

en gemeenteraden hun verantwoordelijkheid oppakken en zorgen voor het centraal stellen 

van de cliënten. Wij zouden graag zien dat u er op toeziet dat er mensen binnen Laborijn 

werken die het werk willen en kunnen verzetten met gevoel voor de menselijke maat. Dat er 

mensen werken, die in deze branche willen werken omdat ze willen helpen. 

Het onderzoek van Berenschot heeft zich - op verzoek van het DB van Laborijn - alleen 

gericht op de groep bĳstandsgerechtigden en niet op de ook zo belangrĳke SW-groep. De 

Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek hebben ook vanuit deze groep klachten ontvangen. Wĳ 

lezen dat u bezig bent de organisatie weer opnieuw in te richten. Voordat u daar 

onomkeerbare stappen zet, is het van groot belang dat ook hier een onafhankelĳk 

onderzoek gaat plaatsvinden.  



 

 

U zult begrijpen dat het meldpunt (https://www.rooievrouwen-oudeijsselstreek.nl/meldpunt/) 

op onze website open blijft. Uiteraard blijven we de vinger aan de pols houden betreffende 

de bejegening van cliënten. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rooie Vrouwen Oude-IJsselstreek, 

Anita Nijland, voorzitter.       Anita Gerritsen, secretaris. 
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