Inspreektekst OR Laborijn raadsvergadering Oude IJsselstreek van 12 dec. ’19
door Herman Westerveld
Dank u wel, voorzitter
Geachte leden van de raad, geacht college,
Allereerst wil ik u bedanken dat de Ondernemingsraad van Laborijn
gelegenheid krijgt om in te spreken bij dit voor medewerkers belangrijke
onderwerp; het besluit geheel uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling
Laborijn.
Vanavond is een historisch moment. Volgend jaar juli bestaat de
gemeenschappelijke regeling 50 jaar. Generaties inwoners groeiden op met de
sociale werkvoorziening Wedeo. Hoe trots was deze regio,om één van de best
presterende sw-bedrijven van Nederland in huis te hebben.
Ook raadsleden uit uw raad maakten deel uit van het bestuur van de GR. Een
aantal van u herken ik nog uit die tijd. De AB-vergaderingen van toen zijn me
nog goed bij gebleven. De bestuursleden waren onze grootste supporters en
stelden zich op als ambassadeurs van de SW. Bij een te nemen besluit werd
eerst gevraagd; maar wat betekend dit voor onze medewerkers uit de SW?
Leuk ding om hier nog bij te noemen is het feit dat er meerdere keren binnen
zo’n vergadering geapplaudisseerd werd, als blijk van waardering. Ik hoop dat u
die gewoonte binnen uw raad ook nog kent. ;-)
Vanuit dit enthousiasme, vertrouwen in de organisatie en goede samenwerking
met de andere deelnemende gemeenten is de fusieorganisatie Laborijn
geboren. Uw wethouder en de wethouder van gemeente Doetinchem namen
het initiatief een organisatie te bouwen waar naast Wedeo ook uw sociale
dienst ISWI en die van Doetinchem aan deel zouden nemen.
Vanuit mijn rol als voorzitter van de OR van Wedeo, daarna als voorzitter van
de tijdelijke OR waarin de OR van Doetinchem, ISWI en Wedeo waren
vertegenwoordigd en nu als voorzitter van de OR van Laborijn heb ik het
fusieproces van dichtbij mee gemaakt. De OR steunde de initiatiefnemers en
trok daarbij samen op. Met elkaar waren wij overtuigd dat de decentralisatie
voor inwoners het beste zou uitpakken waneer er gebruik gemaakt zou worden
van de goede samenwerking van gemeenten die al aanwezig was binnen
Wedeo. Met de kwaliteit en ervaring die daar was opgebouwd en uitgebreid

zou worden met die van de twee sociale diensten, konden we de brede
doelgroep van de P-wet bedienen.
In 2016 werd Laborijn een feit. Zoals altijd bij fusies bleek de opstart en vooral
de aansturing van de nieuwe organisatie lastiger dan gedacht. De opbouw
koste meer tijd en de taakstelling (bezuiniging) die al direct was ingeboekt
bleek te ambitieus. Inmiddels blijkt de Participatiewet in heel Nederland een
langere opstartperiode nodig te hebben en nog niet het effect te hebben wat
door de politiek beoogd werd. Dat heeft u kunnen lezen in het evaluatierapport
van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook de focus op rechtmatigheid en
ontevredenheid over de klantbejegening (uitgaan van wantrouwen) blijkt
landelijk te spelen bij het uitvoeren van de wet.
Laborijn was en is dus ook nog volop in ontwikkeling om de P-wet succesvol uit
te voeren. Net als de rest van Nederland.
De mededeling van uw college om uit te willen treden uit Laborijn sloeg
daarom ook in als een bom. Één van de initiatiefnemers van Laborijn gooit al na
3,5 jaar de handdoek in de ring. Niemand heeft dat aan zien komen bij Laborijn,
het bestuur niet en ook ik niet.
Het legt druk op de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking.
Het ergste vind ik dat bij uittreden 50 jaar stabiliteit en zekerheid op losse
schroeven komt te staan voor juist die medewerkers, inwoners waarvan u zelf
zegt die te willen ontzien.
Namens de medezeggenschap roep ik u op niet te besluiten om uit te treden,
de handdoek weer op te pakken en met ons verder te bouwen aan Laborijn!
Dank u wel

Gelegenheid voor de raad om vragen te stellen.

