Verzonden:

9 december 2021 15:59

Onderwerp:

Noodkreet 3 De Productie

Geacht College,
Vanmorgen hebben we een totaal onverwacht bezoek gehad op ons bedrijf van 3 collegeleden het bestuur
van de stichting SWR en mevr.
van communicatie.
Wij waren net van plan om naar een afspraak te gaan met een ondernemer. Onder wij is te verstaan,
ondergetekende,
(teamleider) en
. (laatst genoemde was hier aanwezig om afspraak
met opdrachtgever af te ronden)
We werden gevraagd om mee terug te gaan naar binnen om een overleg met hun te hebben. Ik gaf aan dat
dit niet goed uitkwam. De collegeleden waren op dat moment in een verhit gesprek met
en
hierin werd hem duidelijk gemaakt dat hij hier niet aanwezig hoorde te zijn. Allerlei verwijten werden geuit
en er werd hem te kennen geven dat hij het terrein moest verlaten.
Ik heb opnieuw aangegeven dat we een afspraak met een belangrijke opdrachtgever hadden en dat het
echt niet uit kwam.
en mij is toen te kennen gegeven dat als we naar de afspraak zouden gaan
samen met
dat het dan einde verhaal voor ons zou zijn. Dit hebben we als zeer bedreigend
ervaren en hebben hier nog steeds enorm last van.
We hebben toen schoorvoetend toegegeven en zijn in gesprek gegaan met de delegatie.
Bij dit gesprek waren verder aanwezig, bovengenoemde personen en
(teamleider) en
(voorz. OR.)
Tijdens dit gesprek werd ons gevraagd om weer mee te willen werken aan het bewaken van de rust op het
bedrijf en ook weer de samenwerking met het bestuur en college, om gezamenlijk weer het vertrouwen
terug te winnen en dan weer te kijken naar de toekomst.
Ook is er veel kritiek geuit over het functioneren van onze directeur en dat daardoor de breuk is ontstaan.
Wij kunnen dit ons nog steeds niet voorstellen en ook niet geloven. Ons als manager beschut en teamleiders
is gevraagd ons te beraden over de toekomst. Of we mee wilden in het voorstel om vertrouwen e.d. weer te
herstellen en samen weer vooruit te kijken. Mochten we ons hier niet ik kunnen vinden dan moesten er
andere maatregelen worden getroffen.
Wij kunnen jullie vertellen dat wij ons altijd voor de volle 100% hebben ingezet voor ons mooie bedrijf en
dat in de toekomst ook heel graag willen blijven doen. Maar hier zit ook een andere kant aan, en wel, hierin
zijn ons al zo vaak beloftes en toezeggingen gedaan zowel door wethouder, vorig bestuur en huidig bestuur
dat we niet voor niets het vertrouwen hierin hebben opgezegd.
Om weer mee te gaan in het verder bouwen van De Productie vinden wij wel dat we recht hebben op een
aantal toezeggingen van een aantal zaken en graag zouden we deze ook schriftelijk willen ontvangen.
Deze onderwerpen zijn:
• Een nieuw bestuur met een ondernemer als lid
• Vrijheid van ondernemen ook qua aantrekken van andere doelgroepen om zo de levensvatbaarheid
van de productie te waarborgen voor langere tijd.
• Heroverwegen van het op non actief zetten van onze directeur.
Ondergetekende is de boodschapper maar deze brief word door iedereen ondersteund en ondertekend

O.R.

(stichting S.W.R.)
(afd. financiën)
(teamleider)
(teamleider)
(ass. teamleider)
(aansturing werkvloer)
(aansturing werkvloer + OR-lid)
(aansturing magazijn + voorz. OR)

75 collega’s

(manager beschut)
(werkvloer)

Met vriendelijke groet,

Manager beschut
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De Productie is vrijdag 24 december en week 52 (27 t/m 31 december) gesloten.

