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Hierbij vraag ik uw aandacht v oor het volgende. 
Sinds 27 oktober 2006 sta ik op de wachtlijst voor de WSW-Soweco. In mijn contacten met uw 
ambtenaren van de Sociale Dienst heb ik telkens, jarenlang, gevraagd om plaatsing. Helaas zonder 
resultaat. In 2012 heb ik met ondersteuning van vluchtelingenwerk en een kerkelijk gemeentelid een 
gesprek gevoerd met Wethouder Bakhuis. Ook in dit gesprek werd gesteld dat de gemeente 
Hellendoorn geen mogelijkheden ziet mij te plaatsen bij Soweco of en andere WSW-organisatie. Bij 
tussentijdse wachtlijstcontacten met Soweco is mij gezegd dat geen enkele gemeente mensen met 
een WSW- indicatie zo lang, in mijn geval bijna 7 jaren, op een wachtlijst laat staan. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat dit kan. 

Deze gang van zaken is voor mij uitermate teleurstellend en onbegrijpelijk. 
Temeer omdat het mij vanwege mijn beperkingen niet lukt een passende baan te vinden. In de 
periode februari-augustus 2012 heb ik gewerkt als technisch installatie tekenaar. Daarvoor heb ik 
zelf enkele keren, zonder hulp van de gemeenten, tijdelijk werk gevonden bij de Reggeberg te 
Hellendoorn. 
Vanwege overspannenheid, ten gevolge van spanningen op het werk, ben ik arbeidsongeschikt 
geraakt. Momenteel heb ik een ww-uitkering en daarna zal ik wederom zijn aangewezen op een 
bijstandsuitkering, zonder uitzicht op zinvol werk. 

Ik vind het onaanvaardbaar dat de gemeente mij 7 jaren op de wachtlijst WSW laat staan en mij niet 
plaatst bij Soweco of een vergelijkbaar alternatief aanbiedt. Hierbij maak ik daar bezwaar tegen en 
ik verzoek u mij uiterlijk per 1 oktober 2013 te plaatsen bij Soweco of een andere WSW-bedrijf. 
Het is mij bekend dat er meer burgers op de wachtlijst staan, daarom vind ik het van belang dat u 
als gemeenteraad weet wat het met mensen doet: wel een WSW-indicatie maar geen enkel zicht op 
plaatsing. 

Ik verzoek u mijn brief als een klacht te beschouwen want ik ben van plan mijn problemen met de 
gemeente Hellendoorn ter beoordeling aan de nationale ombudsman voor te leggen. Naar mijn 
mening is het onrechtvaardig en mogelijk onwettig dat de gemeente weigert binnen een 
aanvaardbare termijn mijn WSW-indicatie om te zetten in een plaats bij en WSW-bedrijf en daar ook 
geen enkel uitzicht op biedt. 

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn schrijven en binnen de gestelde termijnen een 
voor beroep vatbaar een antwoord. 

In afwachting daar van, 

Met vriendelijke groet, 


