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Onderwerp:          PvdA Eindhoven 

Lumens stopt met de Stichting Robin Hood 

 

Datum:  

Eindhoven, 29 september 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Geacht college, 

Afgelopen maandag 25 september werden wij verrast met een artikel in het Eindhovens Dagblad 

waarin duidelijk werd dat Lumens stopt met de Stichting Robin Hood. Lumens geeft aan dat het 

draaiende houden van een restaurant niet tot hun kerntaken behoort. Tevens staat in het artikel dat 

een deel van de mensen die bij de stichting Robin Hood werken over zullen gaan naar een nieuwe 

eigenaar. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken dat die ook ruimte zal bieden voor leer/werk-

trajecten voor de doelgroep van Robin Hood. De PvdA Eindhoven wil graag weten wat er met het 

personeel van de Stichting Robin Hood gebeurt en/of gaat gebeuren? 

Zie onderstaande link: https://www.ed.nl/eindhoven/robin-hood-stopt-met-caffee-allee-in-

eindhoven~a8cf33ad/ 

__________________________________________________________________________________ 

 

De PvdA heeft naar aanleiding van dit artikel en gesprekken met betrokken medewerkers de 

volgende rondvragen aan het college?  

1. Bent u door Lumens op de hoogte gebracht van hun beslissing om met de Stichting Robin 

Hood te stoppen of overviel het besluit van Lumens u net als de PvdA ook? 

Voor zover bij de PvdA bekend, financiert de gemeente ook een aantal van de leerwerktrajecten bij 

de Stichting Robin Hood en zijn er ook afspraken gemaakt met organisaties die leerlingen na een 

succesvol traject bij de Stichting zouden willen overnemen, zoals bijvoorbeeld Van der Valk. 

 

2. Kunt u aangeven hoeveel kandidaten een leerwerktraject volgen die de gemeente Eindhoven 

financiert en wat afgelopen jaren de resultaten waren wat betreft uitstroom naar reguliere 

arbeid of anderszins zinvolle participatie? Kunt u ons ook iets vertellen over de effecten van 

de sociale functie van de Stichting Robin Hood in de wijken waar zij actief waren? 

 

3. Onder andere ’t Cruydenhuisch heeft naast de functie om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans te geven op een leerwerkplek ook duidelijk een sociaal-

maatschappelijke functie in de wijk. Kunt u aangeven of de sociale functie in de wijk 

behouden blijft en of Lumens dit wel als een kerntaak blijft zien? Zo nee, bent u dan van plan 

om u in te zetten om deze sociale functie te behouden? 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/robin-hood-stopt-met-caffee-allee-in-eindhoven~a8cf33ad/
https://www.ed.nl/eindhoven/robin-hood-stopt-met-caffee-allee-in-eindhoven~a8cf33ad/


Rondvragen Hafid Bouteibi & Ward Overeem -  PvdA040 Werkt! 

 

4. Kunt u aangeven hoeveel personeelsleden en leerlingen niet overgenomen worden door de 

nieuwe eigenaar? En kunt u aangeven of de medewerkers die overgenomen worden door de 

nieuwe eigenaar hun rechten behouden? Gezien het feit dat diverse leerplekken worden 

vervuld door werkzoekenden met een afstand tot werk, en ook behorend tot het 

"doelgroepenregister", vraagt de PvdA zich af of de eventuele overname kandidaat deze 

sociale functie in stand houdt? Zo niet, bent u van plan aan te dringen dat dit wel gebeurd? 

 

5. Bij ons weten is bij diverse ‘vaste’ medewerkers sprake van een payrollconstructie. Van 

enkele medewerkers hebben wij begrepen dat het payrollbedrijf medewerkers een brief wil 

laten tekenen waarin zij aangeven zelf ontslag te nemen. Bent u het net als de PvdA eens dat 

als dit klopt dit ontoelaatbaar is en zowel Lumens als het payrollbedrijf hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen in het kader van begeleiding van medewerkers naar 

ander werk dan wel dat zij het traject richting uitkerende instantie zorgvuldig moeten 

begeleiden? Wanneer bovenstaande klopt en u dit ook vindt, dit aan Lumens kenbaar te 

maken en natuurlijk met het verzoek dat deze voorgenomen maatregel naar het personeel 

ongedaan wordt gemaakt. 

 

Gezien actualiteit en urgentie zouden we graag met spoed de vragen 1, 4 en 5 beantwoord zien. Wij 

kunnen ons voorstellen dat de vragen 2 en 3 wat meer uitzoektijd vergen en deze mogen wat ons 

betreft ook schriftelijk worden afgehandeld. 

 

Ward Overeem & Hafid Bouteibi 

Raadsleden PvdA Eindhoven 


