
Dit is de tekst die Jacqueline Grosman op 6 juni 2005 heeft voorgelezen aan de 
gemeenteraad van Arnhem. 
 
Geachte gemeenteraad en geacht college van burgemeester en wethouders  
 
De gemeente Arnhem besteedt reïntegratie uit. Dat moet op dit moment nou eenmaal van 
het rijk. Daar kan ik niets aan veranderen en daar kunt u niets aan veranderen. Maar de 
wethouder blijft verantwoordelijk en de gemeenteraad heeft een controlerende taak.  
 
Nu ben ik vanavond gekomen om te vertellen hoe het er bij reïntegratiebureau SagEnn 
aan toe gaat. Ik vind namelijk dat u dat moet weten. De gemeente geeft veel geld uit om 
ons via SagEnn in een reguliere baan te krijgen. De bedoeling is goed. Wij zitten allemaal 
in de bijstand en zoeken een normale baan.  
 
Bij SagEnn kom je in een ‘traject’ zoals dat heet, om je voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt. Dat traject houdt in dat je vier uur per dag productiewerk doet in de 
werkfabriek. Daarnaast zou je, als het goed is, begeleiding kunnen krijgen bij het zoeken 
naar werk. En dat gebeurt nauwelijks.  
 
Wij, ik spreek hier namens mezelf en vele van mijn collega’s, wij hebben nog een ander 
probleem.  
 
Wij worden in de werkfabriek geïntimideerd en respectloos behandeld. Het is niet goed 
georganiseerd bij SagEnn. De communicatie is slecht, de ondersteuning minimaal en wie 
zijn mond open doet, is in de ogen van SagEnn een rotte appel en moet weg.  
De presentielijsten kloppen vaak niet.Telefoontjes van deelnemers die ziek zijn of 
verhinderd, worden slecht verwerkt. Brieven worden veel later verstuurd dan ze 
geschreven zijn. Vrijwilligerswerk mogen de meesten niet of bijna niet doen. Zo kan ik 
nog wel even doorgaan. U kunt het allemaal lezen in mijn dagboek op de site 
www.werkenzonderwerk.nl  
 
Het doel van deze aanpak is om ons zo snel mogelijk uit de bijstand te krijgen. Er 
stromen mensen uit, dát wel ja....  
Ik geef u een paar voorbeelden:  
Een collega, mijnheer S. heeft zijn uitkering opgezegd maar hij heeft geen baan. Wat 
komt er van hem terecht? Zal hij dakloos worden?  
Een andere collega, mevrouw O. heeft de uitkering opgezegd. Ze wil voor geen goud 
terug en zei: “Nog een tijd in de werkfabriek kan ik niet aan. Ze breken me daar helemaal 
af.” Haar toekomst is onzeker.  
Ik maak me zorgen!  
 
Aan de gemeenteraad heb ik daarom de volgende vraag:  
Ík heb geen diepgravend onderzoek kunnen doen. Ú kunt het onderwerp op de agenda 
zetten. U kunt controleren of het geld dat de gemeente uitgeeft aan reïntegratie goed 
besteed wordt. Neem die controlererend taak serieus !!!  



Hoor de deelnemers. Organiseer een bijeenkomst zodat u een volledig beeld krijgt van 
wat zich daar afspeelt. Ik zou dat toejuichen !!!  
 
Ik ben hier niet alleen zoals u ziet. En voor de wethouder heb ik een handtekeningenlijst. 
Daarmee protesteren we allemaal tegen de intimiderende sfeer waarmee SagEnn ons 
dreigt te breken.  
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 


