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Geachte Raadsleden, 

We hebben 30 november 2012 een brief aan uw college van B ŭ W gestuurd. 

Die brief bevatte een groot aantal kwesties waarop wij een reactie verwachten en 
waarover we met de wethouder, de heer Jumelet, van gedachten wilden wisselen. De 
reactie die we kregen ervaren we als minachting van een bestuurder met zijn ambtelijke 
hofhouding. 

De wethouder weigerde een gesprek, liet 2 ambtenaren iets vertellen over wat er aan 
plannen zou liggen en ging vervolgens een maand lang zijn eigen gang. Plaatje in de 
plaatselijke pers, overleg met de raadscommissie over verlenging van het contract van 
gemeente met EMCO en 2 ambtenaren die het voorbeeld van hun wethouder volgden: 
Verstoppertje spelen. Niet de moeite nemen om ons op de hoogte te stellen van het 
nieuwe contract, niet een uitwerking laten zien van de plannen, maar stiekem doorgaan. 
Openbaarheid beschouwen als het engste wat je in een democratische gemeenschap 
kan overkomen. 

Op 31 januari kregen we per brief een antwoord op onze brief. De inhoud van het 
antwoord van uw college laat een groot aantal zaken liggen die geen individuele klacht 
betreffen, maar een structureel gebrek op het TDC aanduiden. Wij noemen er 3 uit 
meerdere: 

» De aanpak van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Uw antwoord zegt 
slechts dat dat in orde moet zijn, maar geeft geen enkel besef van het hondse 
gedrag van sommige medewerkers op TDC. Dat gedrag is een systematisch 
gevolg van de houding die er op het Diagnosecentrum is ten aanzien van 
uitkeringsgerechtigden: Kennelijk deugen die niet. 

Jaaropgave van uw vakbondscontributie? Kijk op www.fnvbondgenoten.nl/vakbondscontributie. 
Geen internet? Bel op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur met onze Klantenservice op 0900-9690 
(lokaal tarief) 
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Ze moeten worden klaargestoomd voor een arbeidsmarkt waarop ze door 
werkgevers alleen maar honds behandeld zullen worden. Dat een groot deel van 
de mensen die op het TDC komt hiermee alleen maar achteruit geholpen wordt, 
laat u in de beantwoording van onze brief liggen. Voor de paar mensen die een 
activiteit als training niet nodig hebben, staat de TDC werkwijze bekend als 
afschrikking. En dus krijgt een ieder die afschrikking over zich heen. Tenzij je 
vanwege het toeval of de willekeur bij een fatsoenlijke werkcoach of 
klantmanager zit. Dit is geen zaak van incidentele kwesties. 

» Dat er geen vertrouwenspersoon is, wordt binnen het EMCO-bedrijf ook 
waargenomen door EMCO-medewerkers. Die zien de schrijnende toestanden op 
het TDC gebeuren. Er is ook een flinke groep EMCO-medewerkers die de TDC-
ers als verdringers ziet van hun eigen werk. En dat terwijl de TDC-ers bij de 
langdurende stage contracten in feite alleen maar mee helpen het TDC te 
financieren. Het uitzicht op een arbeidsovereenkomst is ver weg. De bezigheid 
uitzichtloos. En dat is pas werkelijk een schande. Feitelijk hebt u mensen in 
dienst gehad zonder ze te betalen. De bijstandsuitkering van de rijksoverheid 
werd door u als loon ingezet. Een creatieve ambtenaar en een calculerend 
college in Emmen. Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten? Wie is er frauduleus 
bezig? 

« Het duurt wel lang met dat onderzoek naar de klachtenfunctionaris. Met het 
veranderen van de functie van de klachtenfunctionaris in klachtencoördinator is 
al gesignaleerd dat dat een probleem kan opleveren. In uw brief verwijst u 
individuele klachten evenwel gewoon terug naar deze procedure. Met het 
hondse dreiggedrag op het TDC is de nu geldende klachtenprocedure als 
vanzelfsprekend niet toereikend. Slagers die hun eigen zure vlees keuren. Met 2 
ambtenaren één bijstandsgerechtigde te woord staan (= vernieuwde 
klachtenprocedure, geen individueel incident) en vervolgens een besluit nemen 
dat voor de klager helemaal niks helpt. 

Intussen gaat het oppoetsverhaal gewoon door. In de krant meldt uw wethouder trots 
wel 30 VCA diploma's uit te reiken. Dat aantal is ook ongeveer het totaal aantal 
vacatures in de regio waar een dergelijk diploma dienstig kan zijn. Er zijn een paar 
honderd werkzoekenden voor dat zelfde werk. Waarvan een flink aantal met recente 
werkervaring. En met diploma VCA 2 of 3. Kortom, de baankans via het TDC is klein. 
We weten van mensen die vanuit het TDC een taxipas hebben gehaald en langs die weg 
zelfs stage lopen of aan het werk zijn. Is sneu voor de mensen die 2 jaar eerder via het 
UWV aan zo'n zelfde baantje kwamen. Het taxibedrijf dat voor de gemeente de 
aanbesteding won heeft er baat bij: goedkoop personeel. En de gemeente heeft er ook 
baat bij: goedkoop contract met taxibedrijf. Het gemiddelde salarispeil in de gemeente 
zakt, en niet alleen in Emmen. Creatieve ambtenaar en calculerende wethouder. De 
economie van Emmen wordt daar niet sterker van: Op de laagste inkomensniveaus 
verdringing organiseren tegen bijstandstarief. 
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Wij willen een andere aanpak van de artikelen 9 en 10 van de Bijstandswet ook de 
invulling van de Participatiewet, die straks de Wet Werk en Bijstand vervangt, zal 
drastisch anders moeten. En kunnen. 
Mensen met een uitkering moeten gewoon als burgers, respectvol behandeld worden. 

De zorg van de gemeente voor mensen met een uitkering moet gaan over het 
grondwettelijk recht op lonende arbeid. En niet over het organiseren van een draaimolen 
met een kans op een uitkering. Dat levert een volstrekt andere ingang op voor de 
bejegening van uitkeringsgerechtigden. 

Daarover willen we graag met u in gesprek. 

Namens de ondertekenaars, 
ens onae n 
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Bestuurder FNV Bondgenoten 
E h.vandermee@bg.fnv.nl 
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Geacht coilege, 

Wij sturen deze brief omdat wij aandacht willen vragen voor de gang van zaken op het 
Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) van de gemeente Emmen. We willen dat daar 
verbetering in komt. 
Een aantal zaken zullen we gaan melden bij de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie). 

De bedoeling van het TDC is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit moet 
bereikt worden met een diagnose van de bijstandsgerechtigde waarbij duidelijk moet 
worden waarom deze geen werk heeft kunnen vinden en hierna een aansluitende 
persoonlijk gerichte training. Dit klinkt goed, maar de praktijk pakt toch anders uit. Er 
zijn verscheidene aspecten waar wij graag aandacht voor willen vragen. 

In Emmen worden mensen nog vóór de officiële toekenning van bijstand naar het TDC 
gestuurd, waar ze voor 32 uur per week worden ingezet. Dit terwijl de toekenning van 
de uitkering soms nog maanden kan duren, als iets naar inzicht van de klantmanager 
niet duidelijk is. Zo ontstaat een plicht tot meewerken, zonder dat daar een 
uitkeringsrecht tegenover staat. 

Arbeidsomstandigheden. 
De arbeidsomstandigheden in het TDC deugen niet. Er is geen sprake van een 
arbeidsovereenkomst. Dat maakt de deelnemers vogelvrij in allerlei opzichten. 

« Een deelneemster viel heftig op haar rug door een kapotte rugleuning. De 
zaak is niet aan de inspectie SZW (de arbeidsinspectie) gemeld, hoewel daar 
alle aanleiding toe was, blijvend letsel en in ieder geval volgschade is aan de 
orde. 

» De werktafels en stoelen laten langdurig zitten niet toe. Als iemand met 
rugklachten om die reden even gaat staan of lopen, wordt er commentaar 
geleverd. Iemand anders wordt een niet passende werkhouding verweten 
wegens niet rechtop zitten, zelfs wanneer aangegeven wordt dat door 
problemen met de rug en de slechte kwaliteit stoelen de hele dag in de 
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houding zitten niet mogelijk is. 
« Verschillende deelnemers wordt gesommeerd te blijven werken hoewel ze 

zware pijnstillers slikken tegen rugklachten. Aangepast werk of een betere 
werkplek is er niet. Aan een deelnemer werd meegedeeld "Je moet er (met 
de rugpijn) leren omgaan. Je moet je niet achter je klacht verstoppen. 

» Een deelnemer met allergische klachten voor planten werd desondanks de 
groenvoorziening ingestuurd en mocht daar weer vertrekken met een 
gezwollen gezicht. 

* In het centrum werden condensbakjes geschuurd om onder andere de 
bramen weg te halen, waar dus veel glasvezelstof bij vrij komt, zonder de 
beschermende kleding die in het oorspronkelijke bedrijf (intussen) wel 
gebruikt wordt. Het glasvezelstof is slecht voor huid en luchtwegen. 

« De doekjes bij het doekjesvouwen zijn veelal niet echt schoon en er zitten 
regelmatig poepresten tussen. Er zit zo nu en dan een (gebruikte?) 
injectiespuit bij. 

» Een vrouw met een ernstig zieke dochter van enige maanden oud wordt 
geweigerd om voor haar dochter te zorgen. Voor sollicitatieplicht van 
alleenstaande ouders kan vrijstelling worden gegeven. Voor deelname aan 
een training- en diagnose centrum hoeft dat niet. Een fatsoenlijke omgang 
met de ziekte van afhankelijke kinderen verdwijnt in deze zaak bij deelname 
aan het TDC. Wettelijk geregeld zorgverlof voor een werknemer bestaat 
niet. 

Sfeer en bejegening van deelnemers 

Eén van de deelnemers aan de "training" zegt: "Het eerste wat me opvalt bij het TDC is 
de beklemmende sfeer, die hangt als een deken om je heen, gelukkig maken de mensen 
er zelf wat van, maar je merkt dat dit niet altijd de bedoeling is." Anderen vullen aan: 
"Alsof je een gevangenis binnenloopt." Deelnemers voelen zich als crimineel behandeld 
en voelen zich overgeleverd aan de macht en willekeur van de leiding. 

» Mensen die een strafkorting hebben ontvangen zijn een tijd daarna 
pispaaltje met dreigementen en commentaar. 

« De leidinggevenden dragen deelnemers op om het naamplaatjes op de 
voorgeschreven wijze te dragen: "Pas op, anders krijg je lO'ft korting". 
Deze dreigementen worden willekeurig uitgedeeld, niet iedereen wordt 
aangesproken op naamplaatjes. 

» Bij gedrag dat volgens de leiding niet mag wordt er niet een gesprek 
gevoerd over hoe het moet en waarom, maar wordt er gedreigd met korting 
of een korting toegepast. Samen met het op gedrag aanspreken van 
willekeurige personen voelt dit als willekeur en machtsmisbruik. 

» Deelnemers klagen dat ze na een dag relatief licht werk uitgeput en 
lusteloos thuiskomen, terneergeslagen en depressief. 

* Wat steekt, is dat niet helder is waar een vertrouwenspersoon is wanneer 
een leidinggevende over de schreef gaat. 

Algemeen wordt door de deelnemers weinig goeds gemeld over de jobcoaches en 
klantmanagers: Zelf dragen de klantmanagers hun naamplaatjes alleen als er een 
delegatie van raadsleden of wethouders komt kijken. Door verscheidene dubbelfuncties 
en door slechte informatie weten de deelnemers vaak niet eens wie wat voor hen doet. 
Op de werkvloer wordt veelvuldig gedreigd met strafkortingen op de uitkering. De 
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spreekkamers van de klantmanagers worden vooral dan benut als er een delegatie is van 
het gemeentebestuur. Dan opeens ook hangen er allerlei vacatures aan het raam. Een 
week later, dan vrijwel allemaal verlopen, hangen ze er nog. 

Werk en ondersteuning bij werk zoeken. 
Werk is werk. De meeste deelnemers willen graag zinnig werk doen. Zelfs het doen van 
werk voor de uitkering, in plaats van voor een afgesproken loon is het probleem nog 
niet. Toch voelen deelnemers zich bekocht bij het verrichten van werk in het TDC 

« Niemand van het TDC vertelt hoe het vouwen van doekjes nuttig kan zijn 
voor het vinden van een baan. Veel deelnemers hebben opleidingen die 
bedoeld zijn om wat anders te doen dan het aangeboden werk. Dat werk is 
op zich niet onzinnig, maar levert voor de meesten geen enkele training en 
er wordt geen enkele diagnose gesteld en overlegd met de deelnemers. De 
deelnemers hebben daardoor het gevoel dat ze onzinnig werk doen voor het 
gegeven doel: Een baan vinden. En dat voor 32 uur per week tegen 
uitkering. Dat is beneden het minimumloon. Bij een lagere gedeeltelijke 
bijstandsuitkering is dat ver beneden het minimumloon. 

» Klantmanagers en jobcoaches voeren geen gesprekken met de deelnemers, 
maar lopen langs en maken competentieprofielen op. Die 
competentieprofielen bestaan uit checklijstjes. Voor veruit de meeste 
deelnemers is dat profiel binnen 12 weken absoluut vast te stellen en is 
verdere deelname aan het TDC nauwelijks zinvol. Dat wil zeggen: Als daar 
geen ondersteuning wordt geleverd bij het zoeken van een baan. 

« Een getalenteerde voormalige accountmanager van een mediabedrijf kreeg 
te verstaan dat werken als accountmanager bij EMCO niet voor haar 
bestemd was en kreeg vooral de boodschap mee dat ze tevreden moest zijn 
met doekjes vouwen. 

» Iemand anders mag, tijdelijk, een nieuwe huisstijl invoeren in de 
computersystemen. 

» Tijdens de piekarbeid bij de Studieboekencentrale zijn veel TDC'ers ingezet. 
Dit is kortdurend uitzendwerk zonder uitzicht op een vaste baan. Bij het 
TDC werd de deelnemers verteld dat ze zich bij Adecco moesten melden 
voor dit werk. Er werd bij vermeld dat dit vrijwillig is, maar dat als je 
weigerde je wel moet rekenen op een "stevig gesprek" met je 
klantmanager. 

» De "banenbeurs" is een klaslokaal waarin computers staan met internet 
verbinding. Er is alleen een homepage met links naar enige uitzendbureaus. 
De versie van Internet Explorer is verouderd en geeft op veel websites geen 
aansluiting wegens weigering van certificaten. Verdere begeleiding is er 
nauwelijks en de begeleiding die er is komt voornamelijk van andere 
deelnemers. 

» Een van die deelnemers, die mocht gaan helpen op de 'banenbeurs', vertelt: 
"Gelukkig! Het werk op de productieafdeling begon geestelijk echt zijn tol te 
eisen. Ik zocht naar vacatures, hielp mensen waar nodig en keek CV's van 
mededeelnemers na en hielp deze te verbeteren. Ik kreeg toegang tot de 
accounts van alle deelnemers. Later ben ik ook gaan assisteren bij de CV-
en sollicitatietrainingen. Toen de leraar in de zomervakantie vrij was, ging 
men er vanuit dat ik de lessen wel over kon nemen. Dat vond ik te ver 
gaan. Alle verantwoordelijkheden van een docent, maar niet de 
bijbehorende werknemersrechten en geen uitzicht op een baan. Treurig is 
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dat de trainingen vervolgens gewoon stil kwamen te liggen. De meeste TDC 
deelnemers dachten overigens dat ik op het TDC al een betaalde baan had. 
En dat had het in feite ook moeten zijn." 

» Voor het gebruik van de banenbeurs mag ten hoogste één uur per dag 
gebruikt worden, ledereen vindt dat te weinig om fatsoenlijk te solliciteren. 
Vrijaf om te solliciteren wordt niet altijd gegeven. Op dat ene uur wordt met 
willekeur toegezien. Het is niet duidelijk waarom de één wel en de ander 
niet toestemming krijgt om zijn of haar werk daar af te maken als het uur 
voorbij is. 

» Deelnemers krijgen niet de mogelijkheid om tijdens werktijd bij 
uitzendbureaus langs te gaan. Er wordt verwacht dat men dit na werktijd 
doet. Ook voor zaken als tandarts en huisarts geeft men liever geen vrij. 
Deelnemers moeten ook dit eigenlijk buiten werktijd plannen. Dat is in een 
betaalde baan vaak net zo. Vooral bij de mindere werkgevers. Maar er is 
hier geen sprake van een betaalde baan. 

Duur en effectiviteit van de activiteiten voor arbeidsinschakeling. 
Deelnemers krijgen bij binnenkomst een filmpje te zien. Daarin wordt duidelijk gemaakt 
dat Training en Diagnose maximaal 12 weken duren. Mondeling wordt daarbij (soms) 
verteld van een mogelijke verlenging van maximaal 12 weken. Na dit krappe halfjaar 
krijgen veel deelnemers echter een (stage-)contractje voorgelegd waarin 
werkzaamheden voor een periode tot 2 jaar kunnen worden verricht. Dit onder de 
noemer leer- en werkervaringplek. Een van deelnemers werkt al een aantal jaren in de 
gemeente Emmen binnen reïntegratietrajecten. Met succes behaald diploma's leiden niet 
tot werk, maar tot voortgezette inschakeling met behoud van uitkering. 

Verdringing van werk wordt door de deelnemers gesignaleerd. Zij weten van WSW-
werknemers of mensen met indicatie (tot in de eigen familie) die thuis zitten wegens 
gebrek aan werk, terwijl de bijstandsgerechtigden zelf EMCO-werk doen. Aanwijsbare 
verdringing treedt bijvoorbeeld op in de groenvoorziening, waar een medewerker van 
BTL werkloos wordt en vervolgens hetzelfde werk voor een uitkering moet gaan doen. 
Andere voorbeelden, waarbij niet de SW-medewerkers in regulier werk komen, maar 
integendeel, bijstandsgerechtigden SW-werk overnemen: 
Businesspost wordt van EMCO naar het TDC of vanuit TDC uitgevoerd. Voor Indal 
Industria worden stekkers en kabels gemaakt. Voor Boni Design wordt een callcenter 
bemand waar mensen telefonisch benaderd worden over tuinmeubelen. 

Ook werden deelnemers aan het werk gezet met het invoeren van de nieuwe huisstijl 
van de gemeente in de computersystemen. Dat is fijn voor de betreffende deelnemer als 
het gaat om het inzetten van aanwezige capaciteiten. Maar het is natuurlijk regelrechte 
verdringing van betaald werk als er geen vooruitzicht is op een baan bij goed verricht 
werk, 
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Dat gebrek aan vooruitzicht raakt deelnemers. Het blijft bij werken met behoud van 
uitkering zonder dat duidelijk wordt waartoe. Reactie van de TDC-leiding: "Zo moet je 
dat niet zien". 

In het kort zijn dit een aantal van de gevallen waar wij tegen aanlopen en waarom wij 
voelen dat er werkelijk iets mis is bij het TDC en dat er iets veranderd moet worden. In 
tijden als deze crisis zijn er vele goede mensen die hun baan kwijt zijn geraakt en moeite 
hebben nieuw werk te vinden, simpel weg omdat er te weinig werk is voor iedereen. 
Natuurlijk moeten we er samen voor zorgen dat we zo veel mogelijk mensen toch aan 
het werk krijgen, maar wij nemen aan dat u het met ons eens bent dat we wel moeten 
voorkomen dat we mensen als tweederangs burgers behandelen, terwijl zij niks misdaan 
hebben. 
We nemen aan dat u binnen 2 weken actie onderneemt en vernemen graag de stappen 
die gezet zullen worden. We gaan daarover graag met u in overleg. 

Hoogeachtend, 

Henk van der Meer 
Bestuurder FNV Bondgenoten 
en 70 ondertekenaars van deze brief 

E h.vandermeer@bg.fnv.nl 

T 0 6 - 5 1 2 5 6 0 2 6 

CC. Klachtenfunctionaris mevrouw L. Pruim 

Bijlage: Handtekeningenlijsten 
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Geachte heer Van der Meer, 

Begin december heeft ons college een brief van u ontvangen over het Trainings- en Diagnose Centrum (TDC) 
van onze gemeente. In deze brief vraagt u, ook namens een groot aantal deelnemers aan het TDC, aandacht 
voor een aantal zaken. In uw brief geeft u aan dat u verbetering wil op die onderdelen. 
In deze brief geven wij onze reactie. 

Wij danken u voor de opmerkingen over het TDC die u en de deelnemers maken. In 2010 zijn wij gestart met 
het TDC als onderdeel van het uitvoeren van de taken in de Wet Werk en bijstand (WWB) die aan ons college 
zijn opgedragen. Het is onze bedoeling om hier een goed instrument van te maken dat helpt om 
werkzoekenden weer aan betaald werk te krijgen en om oneigenlijk gebruik van de bijstand terug te dringen. 
Vanaf de start van het TDC heeft ons college veel geleerd over de dingen die goed gaan en over de dingen die 
minder goed gaan. In de afgelopen ïVąjaar is er dan ook al veel veranderd binnen het TDC. In november 2012 
is het TDC geëvalueerd. Uw ervaringen en de ervaringen van ons college betrekken wij bij de verdere 
doorontwikkeling van het TDC. Het TDC wordt daarmee anders van opzet en wij hebben er alle vertrouwen in 
dat daarmee tegemoet wordt gekomen aan een aantal bezwaren dat u noemt. In een gesprek dat u heeft gehad 
met dhr. Jan Edzes van de Emco en dhr. Peter van de Leur van de afdeling Werk is u uitleg gegeven over de 
nieuwe opzet. Wij denken dat de afdeling Werk en de Emco een paar maanden de tíjd nodig hebben om alle 
veranderingen uit te werken en door te voeren. 

Ons uitgangspunt blijft dat het TDC werkzoekenden met een bijstandsuitkering moet ondersteunen bij het 
vinden van (betaald) werk. In de nieuwe opzet van het TDC geven wij meer verantwoordelijkheid aan de 
werkzoekenden. Het TDC krijgt daarmee een ander karakter De verantwoordelijkheid van 
uitkeringsgerechtigden begint bij de uitkeringsaanvraag en niet pas bij de toekenŗíing daarvan. Dat 
uitgangspunt is in de WWB vastgelegd en zullen wij ook in de nieuwe situatie toe blijven passen. 

In uw brief heeft u een aantal concrete situaties genoemd waar wij hierna op reageren. 
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Arbeidsomstandigheden. 
De arbeidsomstandigheden moeten deugen en voldoen aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Deze 
voorwaarde is en blijft opgenomen in de overeenkomst met alle partijen die met en voor onze werkzoekenden 
werken. Dus ook met de Emco bij de samenwerking in het TDC. Als dat onverhoopt een keer niet lukt, dan 
hebt u daar terecht bezwaar tegen. 
In het geval dat een medische beoordeling gegeven moet worden over de belastbaarheid van een deelnemer, 
dan schakelt het TDC hiervoor een arbeidsdeskundige van het UWV in. Daarmee is een objectieve en 
deskundige beoordeling beschikbaar. 

Klachten. 
Ons college zal onderzoeken of een aparte klachtenregeling instelt moet worden voor deelnemers aan het TDC. 
Met een aparte klachtenregeling willen wij voorkomen dat het voor de klager niet duidelijk is bij wie de klacht 
ingediend moet worden. In die klachtenregeling zal het mogelijk zijn voor de klager om een onafhankelijke 
klachtafhandeling te krijgen. 

Werken. 
Werken is in veel gevallen onderdeel van het re-integratietraject van de deelnemers aan het TDC. 
In dė doorontwikkeling van het TDC wil ons college voorkomen dat er productieve arbeid verricht moet 
worden zonder dat dat onderdeel uitmaakt van het re-integratietraject van de deelnemer. Werken kan 
daarmee deel blijven uitmaken van het TDC, maar alleen als dat bijdraagt aan het re-integratiedoel van de 
deelnemer. 

In het antwoord van ons college hebben wij geprobeerd om op hoofdlijnen te reageren op uw opmerkingen. 
Dat hebben wij niet op alle details gedaan omdat wij in deze brief niet willen en kunnen reageren op 
individuele situaties. Wanneer die individuele situaties een klacht zijn, dan staat hiervoor de huidige 
klachtregeling van de gemeente Emmen open. U heeft in verband hiermee al gesproken met onze 
klachtencoördinator, mw. L. Pruim. 

Over de voortgang van de dóórontwikkeling zuilen wij de cliëntenraad van onze gemeente op de hoogte 
houden. Wij hopen u met deze brief voldoende antwoord te hebben gegeven op uw opmerkingen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Emmen,̂  
Gemeentesecretaris Burgemeester 

C.Bijť' 



Handtekeningenlij st 
Bij de brief van 15 november aan het college van B&W 

Naam Handtekening 
i 
2 

3 

4 z 

5 

6 

7 

8 fà/êrĩO Ho^ĩ ^ ļ ^ y ^ "~ 

9 

10 

11 

12 
Ď',rk ĨÁ'iírr 

13 

14 

15 /(-One] Qocnzt 
16 

17 
Cd . S e t - l o c ^ b ť e í-c 

18 

19 
j 

20 
í 

G a ì , H o l t 
21 

22 

23 

24 



Handtekeningenlij st 
Bij de brief van 15 november aan het college van B&W~ 

Naam Handtekening 

óoü^nim 

fì Ulceus 
em e ui eh 

f 9 . . b a ^ e ^ f e i 



Handtekeningenlij st 
Bíj de brief van 15 november aan het college van B&W 

Naam HandteJ^hing 
i 

^ ^ ^ ^ 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8. 

9 

10 ^r^iAAhoïh [ASÍ/IÌWÅ ^Qjį^^-
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ĨİÜJÅ C f c e e G ^ ^ — , 

18 

19 

20 KlñFT hìĥmtN 
21 

Ŕoât/ Mc 
22 /: 
23 

24 



Postadres Postbus 11046 , 9 7 0 0 CA Groningen 

UGO 

Gemeente Emmen 
T.a.v. het college van B 8t W 
Postbus 30001 
7800 RA EMMEN 

T 0 9 0 0 9 6 9 0 (lokaal tarief) 
F 0 5 0 363 1215 

www. fnvbondgeno ten .n l 

Datum Doorkiesnummer 

18 maart 2013 050-3631193 
Ons kenmerk 

HM044/JHB 
Onderwerp 

Behandeling bijstandsgerechtigden 

Geacht college, 

We hebben 30 november 2012 een brief aan u gestuurd. 

Die brief bevatte een groot aantal kwesties waarop wij een reactie verwachten en 
waarover we met de wethouder, de heer Jumelet, van gedachten wilden wisselen. De 
reactie die we kregen ervaren we als minachting van een bestuurder met zijn ambtelijke 
hofhouding. 

De wethouder weigerde een gesprek, liet 2 ambtenaren iets vertellen over wat er aan 
plannen zou liggen en ging vervolgens een maand lang zijn eigen gang. Plaatje in de 
plaatselijke pers, overleg met de raadscommissie over verlenging van het contract van 
gemeente met EMCO en 2 ambtenaren die het voorbeeld van hun wethouder volgden: 
Verstoppertje spelen. Niet de moeite nemen om ons op de hoogte te stellen van het 
nieuwe contract, niet een uitwerking laten zien van de plannen, maar stiekem doorgaan. 
Openbaarheid beschouwen als het engste wat je in een democratische gemeenschap 
kan overkomen. 

Op 31 januari kregen we per brief een antwoord op onze brief. De inhoud van het 
antwoord van uw college laat een groot aantal zaken liggen die geen individuele klacht 
betreffen, maar een structureel gebrek op het TDC aanduiden. Wij noemen er 3 uit 
meerdere: 

« De aanpak van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Uw antwoord zegt 
slechts dat dat in orde moet zijn, maar geeft geen enkel besef van het hondse 
gedrag van sommige medewerkers op TDC. Dat gedrag is een systematisch 
gevolg van de houding die er op het Diagnosecentrum is ten aanzien van 
uitkeringsgerechtigden: Kennelijk deugen die niet. 

Jaaropgave van uw vakbondscontributie? Kijk op www.fnvbondgenoten.nl/vakbondscontributie. 
Geen internet? Bel op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur met onze Klantenservice op 0900-9690 
(lokaal tarief) 
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Ze moeten worden klaargestoomd voor een arbeidsmarkt waarop ze door 
werkgevers alleen maar honds behandeld zullen worden. Dat een groot deel van 
de mensen die op het TDC komt hiermee alleen maar achteruit geholpen wordt, 
laat u in de beantwoording van onze brief liggen. Voor de paar mensen die een 
activiteit als training niet nodig hebben, staat de TDC werkwijze bekend als 
afschrikking. En dus krijgt een ieder die afschrikking over zich heen. Tenzij je 
vanwege het toeval of de willekeur bij een fatsoenlijke werkcoach of 
klantmanager zit. Dit is geen zaak van incidentele kwesties. 

» Dat er geen vertrouwenspersoon is, wordt binnen het EMCO-bedrijf ook 
waargenomen door EMCO-medewerkers. Die zien de schrijnende toestanden op 
het TDC gebeuren. Er is ook een flinke groep EMCO-medewerkers die de TDC-
ers als verdringers ziet van hun eigen werk. En dat terwijl de TDC-ers bij de 
langdurende stage contracten in feite alleen maar mee helpen het TDC te 
financieren. Het uitzicht op een arbeidsovereenkomst is ver weg. De bezigheid 
uitzichtloos. En dat is pas werkelijk een schande. Feitelijk hebt u mensen in 
dienst gehad zonder ze te betalen. De bijstandsuitkering van de rijksoverheid 
werd door u als loon ingezet. Een creatieve ambtenaar en een calculerend 
college in Emmen. Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten? Wie is er frauduleus 
bezig? 

» Het duurt wel lang met dat onderzoek naar de klachtenfunctionaris. Met het 
veranderen van de functie van de klachtenfunctionaris in klachtencoördinator is 
al gesignaleerd dat dat een probleem kan opleveren. In uw brief verwijst u 
individuele klachten evenwel gewoon terug naar deze procedure. Met het 
hondse dreiggedrag op het TDC is de nu geldende klachtenprocedure als 
vanzelfsprekend niet toereikend. Slagers die hun eigen zure vlees keuren. Met 2 
ambtenaren één bijstandsgerechtigde te woord staan (= vernieuwde 
klachtenprocedure, geen individueel incident) en vervolgens een besluit nemen 
dat voor de klager helemaal niks helpt. 

Intussen gaat het oppoetsverhaal gewoon door. In de krant meldt uw wethouder trots 
wel 30 VCA diploma's uit te reiken. Dat aantal is ook ongeveer het totaal aantal 
vacatures in de regio waar een dergelijk diploma dienstig kan zijn. Er zijn een paar 
honderd werkzoekenden voor dat zelfde werk. Waarvan een flink aantal met recente 
werkervaring. En met diploma VCA 2 of 3. Kortom, de baankans via het TDC is klein. 
We weten van mensen die vanuit het TDC een taxipas hebben gehaald en langs die weg 
zelfs stage lopen of aan het werk zijn. Is sneu voor de mensen die 2 jaar eerder via het 
UWV aan zo'n zelfde baantje kwamen. Het taxibedrijf dat voor de gemeente de 
aanbesteding won heeft er baat bij: goedkoop personeel. En de gemeente heeft er ook 
baat bij: goedkoop contract met taxibedrijf. Het gemiddelde salarispeil in de gemeente 
zakt, en niet alleen in Emmen. Creatieve ambtenaar en calculerende wethouder. De 
economie van Emmen wordt daar niet sterker van: Op de laagste inkomensniveaus 
verdringing organiseren tegen bijstandstarief. 
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Wij willen een andere aanpak van de artikelen 9 en 10 van de Bijstandswet ook de 
invulling van de Participatiewet, die straks de Wet Werk en Bijstand vervangt, zal 
drastisch anders moeten. En kunnen. 
Mensen met een uitkering moeten gewoon als burgers, respectvol behandeld worden. 

De zorg van de gemeente voor mensen met een uitkering moet gaan over het 
grondwettelijk recht op lonende arbeid. En niet over het organiseren van een draaimolen 
met een kans op een uitkering. Dat levert een volstrekt andere ingang op voor de 
bejegening van uitkeringsgerechtigden. 

Daarover willen we graag met u in gesprek. 

" Naméns de ondertekenaars, 
amens de aars 

í 

Henk van der Meer 
Bestuurder FNV Bondgenoten 
E h.vandermee@bg.fnv.nl 


