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Geachte mevrouw Postma, beste Marit,

Naar aanleiding van uw verzoek van 28 augustus jl., bericht ik u het volgende.

U heeft aangegeven dat de Regenboog groep voornemens is een wasserette te starten op de locatie
waarop thans de Kaarsenmakerij Colors is gevestigd. U wilt hierover graag het advies van de
Deelnemersraad ontvangen.

In het reguliere overleg d.d. 18 september jl. van de Deelnemersraad is uw verzoek besproken en is
geconstateerd dat het plan nog niet concreet is. Als gevolg hiervan waren er veel onbeantwoorde
vragen. De Deelnemersraad vroeg zich o.a. af wat er gaat gebeuren met de Kaarsenmakerij.
De Deelnemersraad heeft daarom nadere informatie op laten vragen bij Bas de Groot, programma
coördinator Werkprojecten. Bij e-mailbericht van 2 oktober jl. heeft Bas de Groot nadere informatie
verstrekt. In dit e-mailbericht is o.a. aangegeven dat de Kaarsenmakerij waarschijnlijk zal verhuizen
naar Makom. Dit wordt momenteel onderzocht. Definitief stoppen met de Kaarsenmakerij is niet de
bedoeling.

Tijdens het reguliere overleg van 16 oktober 2020 van de Deelnemersraad heeft u vervolgens
aangegeven dat het blijven bestaan van de Kaarsenmakerij door de Regenboog groep gegarandeerd
wordt.

Advies
De Deelnemersraad staat natuurlijk positief tegenover het idee dat met de wasserette een nieuwe
mogelijkheid van dagbesteding wordt gecreëerd voor deelnemers en dat daklozen kunnen
beschikken over eigen kleding. Echter, een belangrijke voorwaarde voor de Deelnemersraad is dat de
Kaarsenmakerij niet verdwijnt. De Regenboog groep garandeert dat dit niet gebeurt en garandeert
tevens dat de huidige medewerkers kunnen “meeverhuizen” naar de nieuwe locatie.

De Deelnemersraad wordt wel graag betrokken bij de concretisering van het plan voor de Wasserette
én de Kaarsenmakerij. Hoe kan de Wasserette zo georganiseerd worden dat er zoveel mogelijk
deelnemers gebruik kunnen maken van deze dagbesteding? Het verdienmodel; moeten daklozen



betalen voor het gebruik van de Wasserette? Kunnen naast daklozen ook andere mensen gebruik
maken van de Wasserette? De arbeidsomstandigheden? De inrichting?

De Deelnemersraad ziet graag te zijner tijd een uitnodiging tegemoet om het concrete plan te
bespreken, waarbij de bovengenoemde aspecten kunnen worden meegenomen.

In vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de Deelnemersraad,

Michel van Zevenhoven
voorzitter


