
Woerden, 29 mei 2013 
 
Aan de raadsleden van de Commissie Welzijn 
 
Betreft: standpunt college van B&W inzake ontslag van mijn gehandicapte zoon. 
 
 
Geachte leden van de commissie, 
 
Voor u zit een gefrustreerde en wanhopige vader van mijn ontslagen gehandicapte zoon Hans, 
op de basisschool Eben-Haëzer in Kamerik.  
De laatste keer dat ik hier zat, was in oktober 2011, bij de behandeling van de meerjaren-
begroting. Ik heb toen mijn grote zorg en afschuw uitgesproken m.b.t. de afbouw van de 
subsidieverstrekking voor ID-banen (subsidiebanen). 
 
Ruim anderhalf jaar later is de trieste stand van zaken als volgt:  
Mijn zoon is per 1-8-2013, na een dienstverband van 11 jaar, om financiële redenen 
ontslagen bij genoemde school. De trieste gevolgen zijn: 
a.  30% inkomensverlies t.w. ca. € 350 á  € 400 per maand; 
b.  Gevolgen voor zijn vakantie-uitkering; 
c.  Verlies 13e maand c.q. eindejaarsuitkering; 
d.  Het stoppen van zijn pensioenopbouw bij het A.B.P. 
Een dramatische (financiële) situatie zoals u zult begrijpen. 
 
In april- en mei 2012 heb ik van de teamleider “Werk & Inkomen” van de gemeente garanties 
voor het behoud van een baan mogen ontvangen. Wij hoefden ons absoluut geen zorgen te 
maken over het werk van mijn zoon.  
Er zou voor gezorgd worden dat “alle werknemers hun baan zouden behouden bij dezelfde 
werkgever of een baan bij een nieuwe werkgever”.  
Het gaat volgens mij om een kwetsbare groep mensen van 12 of 13 personen en ik ben best 
wel benieuwd hoe het de overigen vergaan is? De heer Becht van D66, heeft mij beloofd om 
dat na te gaan?  
Een baan is in mijn optiek “een betaalde baan bij een werkgever” en daar verschil ik in 
mening over met het gemeentebestuur.  
Die “werkgarantie” heeft u al eerder van mij ontvangen. Toen een geruststellende gedachte 
voor ons maar de praktijk blijkt intussen geheel anders te zijn!  
“Gebakken lucht” heb ik de toezeggingen onlangs genoemd in mijn moeizame contacten met 
het gemeentebestuur en de afdeling “Werk&Inkomen”. 
De gemeente gaat niet op zoek naar een baan nu het ontslag definitief is……… 
 
Mijn zoon heeft  waarschijnlijk recht op een Wajong-uitkering maar het U.W.V. heeft daar 
nog geen beslissing over genomen? Dat het daar bijzonder druk is gelet op de economische 
malaise, zult u ook wel begrijpen. Omdat mijn zoon meer dan 5 jaar werk heeft gehad is een 
inschatting daarover nog zeer voorbarig.  
De gemeente heeft gezegd niet in aktie te gaan komen, voordat daar duidelijkheid over is, 
maar duidelijk is wel dat men wil gaan afkoersen op een situatie als “Wajonger met 
vrijwilligerswerk” bij genoemde school na 1-8-2013. De gemeente noemt dat 
vrijwilligerswerk gemakshalve een “baan” en ook daarover verschil ik van mening met het 
gemeentebestuur. 



Een situatie waarin hij misschien max. € 1500 “onkostenvergoeding” per jaar tegemoet kan 
zien. Het zal zeer de vraag zijn of de school daartoe in staat zal zijn. Ook daarover is geen 
duidelijkheid en de school wacht met smart op aktie van de gemeente omdat het schooljaar al 
over 6 weken voorbij is ……. 
 
Of mijn zoon die situatie mentaal wel aan kan na het voor hem onthutsende ontslag, zal zeer 
de vraag zijn. Het is n.l. geen robot maar een onzekere man in deze situatie die een grote 
impact heeft op hem. Zowel de school als gemeente maken zich daar niet zo druk om……...!? 
Het gaat al 11 jaar goed met hem in een rustgevende en bekende werkomgeving en het zou 
zorgelijk zijn als dat allemaal anders gaat worden en voorbij zal zijn.  
Een kans die volgens mij met de dag groeit met als consequentie dat hij wel op de “bank 
komt te zitten”! 
Welke verdere “inspanning” de gemeente zich zal getroosten bij het mislukken van hun plan, 
is ook nog eens volkomen onduidelijk en die onzekerheid knaagt ook aan ons. 
 
Ik wil afsluiten met de vervelende conclusie van de wethouder mevr. Y. Koster, dat de 
“constructie” van de afgelopen 11 jaar, waarbij alleen maar winnaars waren, eigenlijk niet 
correct is geweest??  
De gemeente is zelf met haar volle verstand aanwezig geweest bij het overleg met de 
basisschool Eben-Hazer, over de werkgelegenheid voor mijn zoon.  
 
Ik heb u een aantal zorgen duidelijk gemaakt, waaronder verschillen van mening met het 
gemeentebestuur. Daar zou ik graag duidelijkheid over willen hebben en misschien dat deze 
“inbreng” daar voor zorgt?? 
Het zou goed zijn als er een uitspraak zou komen, wat onder een “baan” wordt verstaan?  
Ook m.b.t. de verdere inspanningen en beloftes van de gemeente voor een “baan”, zou ik 
graag meer duidelijkheid willen hebben. M.n. wat er gebeurd als het overleg met de 
basisschool tot niets zal leiden en o.a. de financiële consequenties nog pijnlijker zullen zijn.  
 
Ik dank u zeer voor de mij toegestane mogelijkheid om u hier persoonlijk te spreken. 
Met hoogachting, 
G. Hoogendoorn 
Park Oudeland 3E 
3443AD Woerden 
Tel. 402050 
 
.  

 


