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besluit tot uittreding Laborijn

Geachte leden van de Raad,
De menselijke maat moet terug!
Ons college heeft vanochtend besloten uit de
Gemeenschappelijke Regeling Laborijn te treden.
Voor ons staan bij de uitvoering van de Participatiewet de
mensen waarom het gaat centraal, het gaat erom dat mensen
de goede ondersteuning krijgen en dat kan naar onze
overtuiging alleen als zij als waardevolle mensen gezien en
bejegend worden.
Voor ons college zijn drie punten van cruciaal belang in onze
visie op de uitvoering van de participatiewet:
De uitvoering van de participatiewet moet onderdeel zijn
van het lokale zorgnetwerk.
De dienstverlening aan mensen die een uitkering ontvangen
stopt wat ons betreft niet bij de grenzen van de wet of de
grenzen van de instantie. Wij willen dat de dienstverlening
aansluit bij de leefwereld van mensen, daarom willen wij dat de
uitvoering van de Participatiewet aansluit bij het lokale
zorgnetwerk.
Substantiële uitstroom naar werk
Langs de wegen en op busjes zien wij oproepen voor
personeel; collega’s gezocht! Er is behoefte aan
arbeidskrachten, dat blijkt ook uit gesprekken die wij voeren
met werkgevers. Wij willen dan ook dat juist in deze tijd van

economische voorspoed zoveel mogelijk mensen kunnen
doorstromen naar werk. Het is voor ons niet te begrijpen en niet
te accepteren dat de uitstroom van inwoners uit onze gemeente
onvoldoende van de grond komt.
En het allerbelangrijkste is:
Een respectvolle bejegening richting cliënten
Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen
mee kan doen en iedereen meetelt, voor ons is ieder mens
waardevol. Voor ons heeft ook ieder mens recht op een
respectvolle bejegening. Vanzelfsprekend zal moeten worden
vastgesteld of een uitkering terecht wordt aangevraagd en
ontvangen maar dat mag nooit ten koste gaan van de
dienstverlening en de bejegening. De grondhouding moet ten
allen positief zijn en uitgaan van de waarde van ieder
individueel mens, de menselijke maat is voor ons bepalen.
Al geruime tijd probeert onze gemeente tevergeefs haar visie
en wensen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn
gerealiseerd te krijgen. Er kan inmiddels niet anders
geconcludeerd worden dan dat participeren binnen de
Gemeenschappelijke Regeling Laborijn zoals nu het geval is
niet zal leiden tot de resultaten die Oude IJsselstreek wil
behalen binnen het Sociaal Domein.
Al eerder waren er signalen dat er sprake is een ongewenste
bejegening van cliënten door Laborijn (u weet dat de Rooie
Vrouwen hier nadrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd) Dat
is aanleiding geweest voor Laborijn om een onderzoek te laten
verrichten door Bureau Berenschot. Gisteren is het rapport van
Berenschot gepresenteerd over het functioneren van Laborijn.
Daarin werden schokkende, teleurstellende en beschamende
constateringen gedaan over de manier waarop het instituut
Laborijn omgaat met haar cliënten, de mensen waarvoor de
organisatie in het leven is geroepen.

De werkwijze van Laborijn sluit niet aan bij onze visie, bij mijn
visie, en wij hebben geen enkel veranderend vermogen bij
Laborijn geconstateerd.
Wij zijn er niet om instanties in de lucht te houden, wij zijn er
voor de mensen. Er is dan ook geen enkele reden om langer
deel uit te maken van een Gemeenschappelijke Regeling die
ons niet brengt wat we nodig hebben.
Wij willen nu gaan onderzoeken hoe wij mensen die een beroep
doen op de Participatiewet of binnen de Sociale
Werkvoorziening werken een wenkend perspectief kunnen
bieden voor de toekomst. Wij willen onderzoeken hoe we
mensen betekenisvol kunnen laten zijn en kunnen laten
participeren vanuit de overtuiging dat iedereen een
toegevoegde waarde heeft.
Voor mensen die werkzaam zijn binnen de Sociale
Werkvoorziening is dat onderdeel van Laborijn meer dan alleen
een werkplek. Het is ook een gemeenschap waar mensen zich
thuis voelen en waar zij een deel van hun sociale contacten
ervaren, het is daarmee een zorgnetwerk. Daarom zal in het
onderzoek speciale aandacht zijn voor de SW doelgroep.
De uittreding uit de GR zal uittredingskosten met zich
meebrengen. De hoogte hiervan is nog niet aan te geven en
zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek
naar de wijze waarop de overgang vanuit de GR naar de
beoogde nieuwe situatie het beste vormgegeven kan worden
en de onderhandelingen met de overige gemeenten in de
Gemeenschappelijke Regeling
Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de
voortgang van het onderzoek en van onze vervolgstappen.
Ik dank u voor uw aandacht.

