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Aan: de leden van Haarlemse gemeenteraad 
betreft: alternatief voor de ID-banen 

Haarlem, 5 juli 2011 

Geachte leden. 

Op donderdag 6 januari heeft u ingestemd met het besluit van B&W om per 1 januari 2012 de 
loonsubsidie voor de ID- banen stop te zetten. Deze maatregel was nodig, in de woorden van de 
verantwoordelijk wethouder Nieuwenburg, als stok achter de deur naar instellingen om de ID- ers 
regulier in dienst te nemen. Hierop kwam direct protest van zowel ID- ers als van instellingen waar 
ID- ers werkzaam zijn. De raad vroeg de wethouder om een onderzoek naar de effecten van de 
maatregel en om maatwerk te leveren naar de instellingen en de ID- ers. 

Eind juni kwam een tussentijdse rapportage vrij die de gemeente had laten maken. Uit de rapportage 
bleek dat van de 127 ID- ers en WIW- ers 11 waarschijnlijk regulier in dienst zullen worden 
genomen. 84 ID- ers zullen worden ontslagen. De rest valt onder de garantieregeling of stroomt 
mogelijk door naar de WSW 
Op de vraag van Groen Links waaruit het beloofde 'maatwerk' bestaat bleek B&W de inventarisatie 
in de rapportage te bedoelen. 
Hiermee wordt bevestigd wat het comité 'Geen ID, slecht idee', waarin ID- ers en werkgevers 
samenwerken, al die tijd hebben beweerd: deze maatregel gaat de gemeente minder dan gedacht 
opleveren. Het overgrote merendeel verdwijnt, via de WW, naar de bijstand. De maatregel is dus 
een gewone bezuinigingsmaatregel, over de ruggen van de ID- werknemers. 

Het comité vind deze maatregel om meerdere reden slecht: - het levert de gemeente netto weinig op 
(ook de bijstand is een gemeentelijke taak); - de maatschappelijke schade is groot. Belangrijk werk, 
dat jarenlang met grote inzet werd gedaan door de ID- ers, blijft nu liggen of moet worden 
overgenomen door veel duurdere beroepskrachten. Voor de ID- ers betekent het verlies van 
maatschappelijk nut en waardigheid. Een ander gevolg is dat een groot aantal instellingen de deuren 
moet sluiten. 

Er ligt nu een alternatief voorstel voor de ID- regeling bij de raad, ingediend door raadslid Helga 
Koper van de PvdA- fractie. Dit alternatief gaat uit van het zgn. 'Bossche model'. Hierin wordt de 
arbeidswaarde van de ID- ers bepaald. Dit moet het deel worden dat wordt betaald door de 
werkgever. Het overige deel wordt door de gemeente aangevuld. 

Vooropgesteld wil het comité zeggen dat zij het waardeert dat er wordt gezocht naar een alternatief, 
ledere poging om de banen voor de ID- werknemers en voor de instellingen te behouden verdient 
onze steun. Toch zijn er een paar punten waar het comité in deze grote moeite mee heeft: 

de verplichte keuring, die aan dit voorstel vastzit, is stigmatiserend en vernederend voor de 
ID- werknemer. Na 10- 15 jaar haar werk naar behoren te hebben gedaan, dient de 



'loonwaarde' te worden bepaald van de werknemer. Met andere woorden: wat lever je op 
voor je baas. Voor ID- ers voelt dit als een veekeuring waar de 'debiliteitsfactor' (excuses, 
maar dit zijn woorden van ID- ers) wordt bepaald. Ineens, najaren trouwe dienst, krijgt de 
ID- er een stempel dat zegt: 'ik ben beperkt en kan maar half werk leveren (of een kwart, of 
een derde...). Verschillende ID- ers hebben ons laten weten liever geen baan te hebben dan 
deze vernedering te moeten ondergaan. Bovendien: in 2007 heeft TNO, in opdracht van de 
gemeente Haarlem, reeds een onderzoek verricht naar de doorstroom mogelijkheden, en de 
competenties, van de ID- ers. Waarom dit overdoen?; 
Het alternatief is voor veel instellingen niet betaalbaar. Ondanks dat veel instellingen nu al 
een belangrijk deel van het loon bijbetalen, zullen de hogere kosten, die dit voorstel betekent 
voor veel werkgevers niet betaalbaar zijn. Reken maar na: veel instellingen waar ID- ers 
werken zijn afhankelijk van subsidies. Enerzijds wordt er bezuinigd op subsidies, anderzijds 
worden, in dit voorstel, de kosten van de ID- werknemer hoger. 

Wij begrijpen dat het voor de raad een lastig parket is. Het liefst zouden wij zien dat de regeling 
onverkort bleef bestaan, leder jaar wordt het aantal vanzelf minder. De meesten zijn 50+, het levert 
de gemeente netto weinig op en de maatschappelijke schade is groot. 

Realistisch gezien begrijpen wij dat op dit moment telt: het is dit alternatief of niets. Daarom vragen 
wij om uw begrip voor het gevoel van vernedering die een keuring oplevert voor de ID- ers. Wij 
verzoeken u vriendelijk doch dringend: bedenk een waardering waarin de capaciteiten en niet het 
onvermogen wordt gewogen. Ook verzoeken wij u rekening te houden met de financiële gevolgen 
die dit voorstel oplevert en te kijken naar de gevolgen voor de instellingen waarvan de gemeente in 
haar onderzoek heeft gezegd dat deze van (groot) maatschappelijk belang zijn. En die vaak de 
minste financiële draagkracht hebben. 

Met vriendelijke groet, namens het comité 'Geen ID, slecht idee' 

Arno Duivestein, 
coördinator Mondiaal Centrum Haarlem, 

Harp Tetterode, 
ID- werknetner. 
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