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Ouderkerk, 4 augustus 2014 
 

Aan: Het College van B&W Ouderkerk 

Van: Fractie Partij van de Arbeid  

Betreft: Misstanden op de werkvloer bij Promen 

 

 

Geacht College van B&W, 

 

Op zaterdag 2 augustus verscheen het artikel "Misstanden bij Promen" in de regionale editie van het 

Algemeen Dagblad. Het artikel is bij deze schriftelijke vragen bijgevoegd. Het artikel beschrijft een 

schokkend beeld van de werksituatie bij Promen, een gemeenschappelijke regeling waarin ook Ouderkerk 

deelneemt. Wij zijn daarom van mening dat de onderste steen boven moet komen. Wij willen derhalve de 

volgende schriftelijke vragen stellen. 

 

1) Kent u het artikel "Misstanden bij Promen" uit het Algemeen Dagblad van zaterdag  

2 augustus? 

 

Dit artikel is ons bekend. 
 

 

2) Bent u op de hoogte van de situatie met betrekking tot de huidige arbeidsomstandigheden bij Promen 

en herkent u het in het artikel beschreven beeld? 

 

Wij herkennen ons niet in het beeld dat in het artikel is beschreven. Recentelijk, in maart 2014, is 

een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Uit de resultaten van de RI&E blijkt een 

dergelijk beeld niet.  

Er wordt  onderzocht in hoeverre incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en of deze 

incidenten inmiddels al door ons in behandeling zijn genomen. Indien nodig, zullen er passende 

maatregelen worden genomen door Promen. 

 
3) Er zijn eerder geluiden geweest over slechte werkomstandigheden bij Promen. Welke maatregelen 

zijn er sindsdien getroffen en hoe effectief zijn deze?  

 

 

In de afgelopen periode is bijvoorbeeld gewerkt aan de implementatie van Werkstap (onze digitale 

methodiek om ontwikkeling van medewerkers meetbaar en inzichtelijk te maken) en het 

TalentOntwikkelPlein dat in Capelle a/d IJssel en Gouda voor alle medewerkers van Promen te 

benaderen is. 

De effectiviteit van deze stappen zijn in feite gecheckt bij de RIE zoals eerder aangegeven en 

hebben niet geleid tot opmerkingen in de RIE.  

 
4) Zijn er naar aanleiding van het artikel en ontstane beeld maatregelen getroffen en zo ja, 

welke maatregelen zijn dat? 

 

De in het artikel beschreven worden onderzocht zoals reeds eerder aangegeven en volgens de 

gangbare procedure behandeld. Verder zal in overleg tussen de ondernemingsraad en de directie aan 

het team  van vertrouwenspersonen tijdelijk een externe vertrouwenspersoon worden toegevoegd. 
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De directie van Promen heeft reeds in januari 2014 het initiatief genomen een onderzoek naar de 

sociale onrust binnen  uit te voeren. De directie heeft hier bij de ondernemingsraad verschillende 

keren op aangedrongen. 
 

5) Op welke manier monitort en stuurt het College op de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden bij 

Promen en hoe beschermt zij inwoners van Ouderkerk die werken bij Promen tegen excessen als 

beschreven in het artikel van het AD? 

 

Promen beschikt, zoals iedere ordentelijke organisatie, over een managementcyclus waarin de 

kwaliteit van de organisatie bewaakt wordt. De afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is 

verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking op het gebied van de RI&E,  ISO-certificering en 

andere kwaliteitsnormen zoals Blik op Werk. Daarnaast is de wethouder aanwezig bij de 

vergaderingen van het AB en worden de managementrapportages doorgenomen en voorbereidt door 

ambtenaren in aanloop naar het AB.  

Uiteraard zal het eerder aangehaalde krantenartikel en de signalen die daarin staan besproken 

worden in het eerst volgende PO-SOW en AB. 
 

6) Met de komst van de participatiewet wordt de rol van Promen anders dan voorheen. Hoe zorgt het 

College ervoor dat de kwaliteit van de werkomstandigheden van de werknemers van Promen in de 

toekomst geborgd is? 

 

Zoals reeds eerder opgemerkt worden de signalen onderzocht en zullen er indien nodig passende maatregelen 

worden genomen naast de reeds doorgevoerde veranderingen. De komst van de participatiewet heeft wat ons 

betreft geen gevolgen voor de kwaliteit van de werkomstandigheden. Wel kunnen medewerkers zich onzeker 

voelen over de toekomst en de gevolgen die de participatiewet met zich meebrengt. Hier zal de komende 

maanden in overleg met Promen naar worden gekeken. 

 

Wij wijzen u er ten overvloede op dat het hier gaat om een groep, vaak zeer, kwetsbare mensen. We  

rekenen erop dat u zeker binnen de gestelde termijn, maar zo snel als mogelijk, antwoord geeft 

op de bovenstaande vragen 

 

 

 

 

 

 


