Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek

Aan de gemeenteraad van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.
Aan de colleges van burgemeester en wethouders van Aalten, Doetinchem en Oude
IJsselstreek

Datum: 14-02-2019

Geacht college, geachte raadsleden,
Wij richten dit schrijven aan u omdat u als leden van het college afgevaardigd bent in het
Algemeen- en Dagelijks bestuur van Laborijn en omdat u als Raadsleden zienswijzen kunt
inbrengen ten aanzien van de begroting van Laborijn.
De Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek is een actieve groep vrouwen binnen de PvdA die zich
sterk maakt voor participatie van vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is
op gelijkheid en vrijheid. Wij willen weten wat er in onze gemeente speelt en komen op voor
mensen die dat zelf niet kunnen of daar moeite mee hebben. Waar wij zelf geen invloed
hebben om problemen op te lossen, leggen we dat bij de instanties die daarover
verantwoordelijkheid dragen. In dit geval het dagelijks bestuur en de raad van de
gemeenten.
Wij werden de afgelopen periode regelmatig geconfronteerd met klachten over de werkwijze
van Laborijn. Klachten die uiteenlopen van intimidatie tot en met het weigeren van een
uitkering. Dat is de reden geweest dat wij een meldpunt hebben opengesteld, zodat
gedupeerden melding konden doen over hun ervaring met een aanvraag van een uitkering,
begeleiding naar betaald werk, periodieke controles etc. In de bijlage leest u een
samenvatting van deze ervaringen.
Daarnaast hebben wij geconstateerd dat een tiental cliënten van Laborijn hun verhaal wel
willen vertellen, maar dat niet durfden uit angst om de uitkering te verliezen of om andere
gevolgen. We constateren dat de handelwijze van Laborijn resulteert in angst,
machteloosheid en het feit dat sommige cliënten het leven niet meer zien zitten.
Wij hebben een advocaat die de belangen van cliënten van Laborijn behartigt benaderd om
te vragen naar zijn bevindingen. De opmerkingen spreken voor zich en ook deze
bevindingen leest u in de bijlage.
De ervaringen die de cliënten van Laborijn met ons hebben gedeeld via het meldpunt en via
persoonlijke gesprekken, willen we graag aan u voorleggen, omdat Laborijn in opdracht
werkt van college en gemeenteraden. We hebben verontrustende signalen ontvangen
waarover wij ons zorgen maken. U dient er immers binnen de Gemeenschappelijke Regeling
op toe te zien dat Laborijn een correcte, dienstbare organisatie is die oplossingsgericht werkt

binnen de haar toegestane bevoegdheden. Het gaat hier vaak om cliënten die in een
kwetsbare situatie zitten, die minder goed zelfredzaam zijn, laat staan mee kunnen in de
ingewikkelde (digitale) regelgeving.
We stellen vast dat er te weinig vertrouwen in de cliënten wordt getoond. Uiteraard moeten
feiten gecheckt worden, maar het gaat om mensen en naar ons idee wordt de privacywet
met voeten getreden. Bovendien stellen we vast, dat er onvoldoende dossierkennis is. Dit
blijkt wel uit de brief over de taaltoets, die een aantal cliënten ten onrechte heeft ontvangen.
De taak van Laborijn is, waar nodig uitkeringen te verstrekken en waar mogelijk mensen aan
het werk te helpen. We zien dit niet voldoende terug in onze bevindingen.
Participatie begint met vertrouwen!
Hoe gaat u waarborgen dat de cliënt tevreden is, zich gehoord, ondersteund en begrepen
voelt?
Gelet op de inhoud van de opmerkingen en klachten zullen wij het meldpunt in 2019 blijven
openstellen. Om een duidelijker beeld van de werkwijze van Laborijn te verkrijgen zullen wij
in verbinding blijven met alle instanties die samenwerken met Laborijn.
We zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,

Rooie Vrouwen Oude-IJsselstreek,
Anita Nijland, voorzitter.

Anita Gerritsen, secretaris.
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