Werksaam Westfriesland
Het Dagelijks Bestuur
Betreft: rapportage bezoeken groenploegen
Venhuizen, 27-01-2016
Geacht Bestuur,
In zijn vergadering van 26 januari 2016 heeft de Cliëntenraad de rapportage besproken van de
afgelegde bezoeken aan de groenploegen van WerkSaam WF, die in verschillende gemeentes zijn
gestationeerd. De Cliëntenraad heeft deze bezoeken afgelegd omdat een belangrijk onderdeel van
zijn taak voor de Raad de communicatie met de achterban is. Het gaat erom dat de Raad door
meningen te peilen in de verschillende cliëntgroepen van WerkSaam steeds meer te weten komt
over de betekenis van beleid voor de cliënt. De raad vindt dit van belang om goed onderbouwde
adviezen te kunnen geven aan het bestuur.
De gevoerde gesprekken vonden plaats met de groenploegen van de sectie arbeids- bemiddeling in
de gemeenten Stede Broec, Opmeer en Koggenland.
De gesprekken verliepen soepel en volgens de structuur van een aantal vooraf opgezette
gesprekspunten. Over het geheel genomen zijn de medewerkers positief over het werken in het
groen en vinden zij dat het werk goed bij hen past. Ook zijn zij positief over de scholing die zij via
Opmaat hebben gevolgd bij het Clusius College. De sfeer in de ploegen is over het algemeen goed.
De ploegen werken volgens een driejarig contract met de gemeenten. Dit contract verschilt per
gemeente. De leden die de bezoeken hebben afgelegd constateren dat er sprake is van verschillen in
huisvesting en arbeidsomstandigheden en de collegiale benadering vanuit de afdelingen
groenvoorziening(buitenruimte) van de gemeenten. Met name worden grote verschillen
geconstateerd in de gemeente Stede Broec: de sociale inbedding van de beide WerkSaamploegen
daar is van een andere orde. Een vertegenwoordiging van de Raad heeft dit reeds besproken met de
bestuurlijk vertegenwoordiger in WerkSaam van Stede Broec.
Op grond van de bevindingen adviseert de Raad u in deze om tot afstemming van het beleid in de
diverse gemeentes te komen, zodat er wat betreft de arbeidsomstandigheden en de sociale
inbedding voor de cliënten in de diverse gemeentes geen grote verschillen meer zullen zijn.
De Raad laat zich graag (met een vertegenwoordiging van zijn kant) door u uitnodigen om een
toelichting te geven op de hier bijgevoegde rapportage
Met vriendelijke groet,
Henk Verreijen,
voorzitter
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