
Gemeenten: Werkvoorziening Promen is van ons
 
'Orde op zaken stellen'
 

Werknemers van de sociale
werkvoorziening Promen aan de slag.
Volgens Promen zijn ze zeer betrokken
bij hun werk en bij het bedrijf.
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Martijn Vroom, wethouder in
Waddinxveen en voorzitter van het
bestuur van Promen.
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GOUDA
Orde op zaken stellen. Niet alleen
om de ontstane onrust binnen
Promen weg te nemen, maar ook
om klaar te zijn voor de
veranderingen die op de sociale
werkvoorziening afkomen.

RUUD F. WITTE

Maatregelen als nieuwe
benoemingen, het instellen van een
externe vertrouwenspersoon en het
houden van een extern onderzoek
zijn eerder deze week voorbereid

en gisteren gepresenteerd door de
wethouders van de in Promen
deelnemende gemeenten. Dat zijn
onder andere Gouda, Waddinxveen
en de K5. ,,Om te laten zien dat
Promen van óns is,'' zegt de
Waddinxveense wethouder Martijn
Vroom, voorzitter van het bestuur
van Promen.

Het bedrijf kreeg de afgelopen tijd,
precies in de zomervakantie, wat
over zich heen. Het gevolg van een
reeks van incidenten op de
werkvloer, zoals treiterijen,
geestelijke mishandeling en
seksuele intimidatie. "Er zijn
maatregelen genomen,'' aldus
Vroom. "Maar dat is niet altijd
voldoende. Ik ben jarenlang
vertrouwenspersoon geweest en
weet dat ook al wordt iets
aangepakt, mensen er jaren later
toch nog mee rondlopen.'' De vier
vertrouwenspersonen bij Promen
blijven in functie ('Er is niets op ze
aan te merken'), maar er wordt nu
een externe aan toegevoegd. "Of
het helpt, moeten we afwachten.
Het kan zijn dat mensen die met
problemen rondlopen, toch eerder
op iemand van buiten afstappen.''

Het vertrek van de vorige directeur
van Promen, David van Maanen
heeft, zo zegt Vroom, niets te
maken met de onrust die deze
zomer is ontstaan. "Hij had zijn
besluit al genomen. Hij kon een
baan krijgen die paste bij zijn
carrièrewensen.'' Er komt een
nieuwe directeur, maar in de
tussentijd wil het bestuur van
Promen niet in zee met een interim-
directeur van een duur bureau op
afstand. "Het moest iemand zijn die
Promen kent, de bedrijfscultuur
kent en snelle lijnen heeft met de
deelnemende gemeenten.''

Frank Rossel, hoofd
maatschappelijke ontwikkeling en
loco-gemeentesecretaris van
Gouda, voldoet aan dat profiel.

Kaart

Daarmee, zegt Vroom, is de kous
nog niet af. Er is onrust ontstaan
binnen Promen en die moet in kaart
worden gebracht. Er komt een
onderzoek. De bedrijfsleiding, noch
het bestuur bemoeit zich daarmee.
"Er is een begeleidingscommissie
die ook het bureau uitzoekt. Die
commissie bestaat uit twee leden
van de ondernemingsraad en twee
andere personeelsleden.

Zowel voor de inzet van de nieuwe
directeur, de financiële man, de
externe vertrouwenspersoon als
voor het onderzoek geldt dat het
bestuur van Promen snel wil weten
of het allemaal tot iets leidt. Niet
wachten, zegt Vroom, tot volgend
jaar zomer iemand zegt dat het
kennelijk niet lukt. "Zoals gezegd
willen we als gemeenten uitstralen
dat Promen van ons is. We zitten er
bovenop. Ik denk dat we ergens
rond Kerstmis weten hoe de vlag
ervoor staat.''
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