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Geachte leden van de fractie Partij van de Arbeid Doetinchem,

U heeft conform artikel 38 raadsvragen gesteld over de communicatie over de taaleis door
Laborijn. In deze brief vindt u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 7
De laatste maanden zijn, onder andere via het meldpunt van de Rooie Vrouwen Oude
Usselstreek, veel klachten binnengekomen over de bejegening van bijstandsgerechtigden
door Laborijn. Tijdens verschillende raadsvergaderingen bent u daarover bevraagd door
onder andere de fractie van de PvdA. U heeft in die vergaderingen toegezegd dat u er
alles aan zult doen om de menselijke mast in de bejegening to garanderen. Kunt u
aangeven Welke maatregelen, los van het instellen van het onafhankelijk onderzoek,
sindsdien zijn getroffen?

Antwoord op vraag 1
Laborijn heeft een aantal praktische maatregelen genomen om de bejegening en
dienstverlening aan bijstandsgerechtigden verder to verbeteren. De maatregelen sluiten
aan bij de uitvoering van het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners Haar werk.
Enkele voorbeelden:

- Een negatief besluit wordt door de medewerker van Laborijn mondeling toegelicht.
Dit vindt vaak plaats na de beoordeling van het recht op de uitkering. In de meeste
gevallen wordt dit besluit telefonisch toegelicht.

- Laborijn houdt tweewekelijk een casusoverleg over complexe clientsituaties. Doel van
dit overleg is het optimaal ondersteunen van de inwoner, waar nodig samen met de
netwerkpartners.

- Laborijn houdt regelmatig intervisie over complexe situaties. Doel hiervan is het
vergroten van de deskundigheid van medewerkers en het verbeteren van de kwaliteit
van het proces.

- Onderdeel van de verbetering van dienstverlening aan inwoners is de certificering van
medewerkers van Laborijn. Deze certificering is onder andere gericht op het verder
ontwikkelen van persoonlijke (gespreks)vaardigheden, de contextuele aanpak en de
sociale kaart.

- Laborijn traint medewerkers in het herkennen en omgaan met psychische beperkingen
van inwoners.
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Vraag 2
Deze week kregen wij bijgevoegde (door ons geanonimiseerde) brief onder ogen die een
bijstandsgerechtigde recent van Laborijn had ontvangen. Kunt u aangeven of dit een
gestandaardiseerde brief is of dat elke bijstandsgerechtigde die de taaltoets niet heeft
gehaald een brief op maat (een brief die rekening houdt met de persoonlijke situatie)
krijgt?

Antwoord op vraag 2
De door u meegestuurde brief is een gestandaardiseerde brief, gebaseerd op
voorbeeldbrieven van Stimulansz (de landelijke kennispartner voor gemeenten en sociale
diensten) en geschreven op een niveau dat een groot deel van onze inwoners begrijpt. Als
Laborijn op de hoogte is van bepaalde persoonlijke omstandigheden wordt de tekst
aangepast en is het niet altijd nodig dat een client een taaltoets aflegt. Indien mogelijk
wordt dus rekening gehouden met de persoonlijke situatie (maatwerk).

Vraag 3
Bent u het met ons eens dat uw conclusie dat de ontvanger van de brief "niet mee kan
doen aan de samenleving" omdat de taaltoets niet is gehaald een slag in het gezicht is van
hem en inwoners die wel hun stinkende best doen om mee to doen ondanks hun
laaggeletterdheid? En dat dit in het bijzonder pijnlijk en kwetsend is als er bijvoorbeeld
sprake is van forse dyslexie of beperking van het spraakvermogen als gevolg van een of
meerdere tia's?

Vraag 4
Kunt u aangeven wanneer inwoners in uw ogen wel mee kunnen doen met de
samenleving, ook al zijn ze niet zo taalvaardig als gemiddeld?

Antwoord op vragen 3 en 4
Het beheersen van de Nederlandse taal verkleint de kans op een sociaal isolement en
vergroot de kans op werk. Een basistaalniveau helpt mensen om goed to kunnen
functioneren in het dagelijks leven. We helpen mensen om aan to tonen dat zij dit
basisniveau beheersen. Mensen worden met een brief actief uitgenodigd voor een gesprek
daarover. Als dat niveau er nog niet is, dan bieden Laborijn en andere netwerkpartners
ondersteuning om het to leren. Daarbij sluiten zij zoveel mogelijk aan bij de persoonlijke
omstandigheden en mogelijkheden van de inwoner.

Vraag 5
Bent u met ons van mening dat het in deze brief wederom en op voorhand dreigen met
korting op de uitkering wederom niet getuigt van enig inlevingsvermogen in de
persoonlijke situatie van de ontvangers van deze brieven? En dat dit bovendien helemaal
niets toevoegt aan de uitvoering van de taaltoets zoals u wettelijk is opgedragen?

Antwoord op vraag 5
Zoals hiervoor aangegeven, wordt de brief op maat aangepast als Laborijn op de hoogte is
van individuele, bijzondere omstandigheden. Aileen als een inwoner niet mee wil werken
aan een taaltoets en een eventueel vervolgtraject kan dit leiden tot een lagere uitkering.
Dit is opgenomen in de brief, omdat de inwoner recht heeft om to weten wat de
consequenties kunnen zijn. Laborijn beseft dat een dergelijke maatregel ingrijpend is voor
de inwoner en gaat daar dan ook uiterst prudent mee om.
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Vraag 6
Bent u het met ons eens dat ondanks uw toezeggingen rondom de schriftelijke
communicatie vanuit Laborijn er nog niets is veranderd ten opzichte van een aantal
maanden geleden en dat eventueel getroffen maatregelen geen effect hebben
gesorteerd?

Antwoord op vraag 6
De schriftelijke communicatie is gebaseerd op voorbeeldbrieven van Stimulansz en
geschreven op een niveau dat een groot deel van onze inwoners begrijpt. Laborijn geeft
bovendien aan dat er blijvende aandacht is voor de schriftelijke communicatie. Daar waar
mogelijk probeert Laborijn brieven nog klantgerichter to maken door samen met een
vertegenwoordiging van inwoners de brieven to bespreken en verbeteren.

Vraag 7
Bent u bereid deze manier van communiceren alsnog mee to nemen in het onafhankelijk
onderzoek dat door Berenschot wordt uitgevoerd?

Antwoord op vraag 7
Onderzoeksbureau Berenschot heeft de gemeenteraadsleden van de deelnemende
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Laborijn uitgenodigd om alle mogelijk
relevante informatie met hen to delen ten behoeve van het onafhankelijke onderzoek.

In de verwachting dat uw vragen hiermee zijn beantwoord,

met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van boetinche ,

secretaris burg meester
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