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Sluiting dagbesteding

Gevolgen sluiting dagbesteding De Werkelaar

Geacht College,
De Stentor en RTV Focus meldden eerder deze week dat de RIBW Groep Overijssel per 1 januari 2019
vier dagbestedingslocaties sluit, waaronder De Werkelaar in Zwolle. Honderden cliënten zijn hiervan
de dupe. In de media toont de cliëntenraad zich bezorgd, over de sluiting en over het tempo waarin
cliënten een nieuwe plek moeten zoeken. De vertegenwoordiger van de cliëntenraad die wordt
geciteerd, stelt: “Zij hebben moeite met veranderingen en zijn gehecht aan hun vaste werkplek.”
Bij de oprichting waren alle partijen, inclusief de gemeente, enthousiast. In De Werkelaar werken
WEZO, Focus en de RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) samen. De kadernota dagbesteding (van voor
2015) werd de voorziening als wenkend voorbeeld aangehaald: “Het Zwols project “de Werkelaar”
bevestigt de mogelijkheid om de doelgroepen van nu nog gescheiden voorzieningen integraal samen
te laten werken. Ongeacht herkomst wordt in één werkruimte onder toezicht van begeleiders met
verschillende achtergronden het beschikbare werkaanbod verwerkt.”
Wij maken ons met het sluiten van de voorziening grote zorgen over de groep cliënten die nu hun
vertrouwde plek en vertrouwde collega’s kwijt zullen raken.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Was de gemeente al langer op de hoogte van het voornemen van de RIBW GO om de
Werkelaar te sluiten? Is toen getracht tot een oplossing te komen?
2. De RIBW GO laat in de pers weten dat de locaties verliesgevend zijn. Komt dat verlies (voor
een deel) doordat de gemeente onvoldoende budget ter beschikking stelt? Heeft de
gemeente – op grond van de daarop ziende algemene maatregel van bestuur – onderzocht
of wij een reëele kostprijs betalen?
3. Wat gebeurt er nu met de cliënten die werkzaam waren op deze locatie? Zijn er voor deze
cliënten voldoende passende werkplekken elders in Zwolle beschikbaar? Hoe spant de
gemeente zich daarvoor in?
4. Wat zijn de gevolgen voor de samenwerkingspartners Frion en WEZO? Dreigt het voordeel
van de integrale samenwerking nu niet te vervallen?
5. Met het wegvallen van een belangrijke locatie voor dagopvang, daalt het aantal plekken
significant. Is het college bereid te onderzoeken of, naast de net gecontracteerde partijen, in
2019 ook met andere partijen (subsidie)overeenkomsten kunnen worden aangegaan?
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