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Beste heer Datema ,
Wij hebben uw vragen over huidige situatie bij de Stichting Werk Raalte (de Productie) ontvangen. Hieronder onze
reactie hierop, voorafgegaan door uw vraag.
Medio november hebben de raadsfracties een brief ontvangen van medewerkers van de productie. Naar
aanleiding van deze brief heeft wethouder Jacques van Loevezijn op 11 november, ter vergadering, toegezegd in
de daaropvolgende week met betrokkenen over de situatie bij de Productie in gesprek te gaan.

Heeft (hebben) dit (deze) gesprek (gesprekken) plaatsgevonden
Inmiddels hebben er met alle betrokkenen gesprekken plaats gevonden. In de week na de mededeling van de
wethouder met de Ondernemingsraad en de interim-directeur. In verband met vakanties van de teamleiders zijn
de gesprekken met hen in de eerste week van december gevoerd.

Wat is de uitkomst van deze gesprekken
In deze gesprekken is vooral geluisterd naar de kant van het verhaal van de interim-directeur , de OR en de
teamleiders. Er is nog steeds een verschil aan inzicht over het onderzoek dat door bureau Nautus is uitgevoerd, het
besluit dat door het college in juni 2020 is genomen over de doorontwikkeling van de SWR (de Productie) en de
reden waarom de samenwerking met de interim-directeur beëindigd wordt. Duidelijk is dat er vanuit de OR en
teamleiders geen vertrouwen is richting het huidige bestuur van de stichting.

Is hiermee het probleem rond De Productie naar tevredenheid van de schrijvers en de OR opgelost
Nee. De problemen zijn hiermee, zoals u ook al uit de pers heeft kunnen vernemen, nog niet opgelost. We blijven
als college in gesprek met alle partijen en werken hard aan het terugbrengen van rust en het herstellen van het
vertrouwen.
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