Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen
d.d. 4 maart 2015
Aanwezig:
De heer M.W. Vroom, voorzitter
De heer J.A.A. Meuldijk
De heer J.H. Blankenberg
De heer J. Vente
De heer D.B. van Woudenberg
Afwezig:
De heer W.J. Stegeman
De heer R.A. Tetteroo

Namens de gemeente:
Waddinxveen
Capelle aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Zuidplas
Alphen aan den Rijn/Boskoop
Gouda

Aanwezig namens Promen:
De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financien & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen
De heer Vroom, voorzitter, opent de vergadering om 9.01 uur en heet alle aanwezigen welkom.
Mededelingen:
De heren Stegeman en Tetteroo zijn verhinderd.
De heer A. (André) van Wijk, hoofd Financien en Controlling bij Promen zal in het vervolg
deelnemen, op voordracht van de heer Rossel, aan de bestuursvergaderingen. De heer Van
Wijk stelt zich voor.
De heer Van Woudenberg meldt dat vanwege de drukke raadsagenda het Ondernemingsplan
Promen 2015 pas op 31 maart 2015 zal worden besproken in de Raad van Zuidplas.
Ter info
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze op Ondernemingsplan 2015; Ter kennisneming
aangenomen.
2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 18 december 2014
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de ambtelijk
secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.
Naar aanleiding van; Gevraagd wordt of er beeld is betreffende de leegloop. De heer Rossel
meldt dat er vanaf oktober 2014 tot heden geen leegloop is, maar het blijft een wankel
evenwicht. Traditioneel zijn de 1e maanden van het jaar in werk krap bezette maanden. Een
grote opdracht voor Capelle is vertraagd omdat de leverancier niet alle onderdelen tijdig kon
leveren. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen leegloop en “fictieve” leegloop. Het blijft
wel lastig om voldoende binnenwerk binnen te halen.
3. Verzonden brief terugkeergarantie Begeleid Werken
De getekende toestemmingsbrief van Capelle is ontvangen. De toestemming van de overige
gemeenten komt zo snel mogelijk.
4. Stand van zaken detacheringscontracten F. Rossel en A. Ruijmgaart
De heer Ruijmgaart heeft een detacheringscontract tot 8 september 2015. Tegen de zomer
wordt bekeken of de inzet van de heer Ruijmgaart na deze datum nog nodig is. De verwachting
is dat dit niet meer nodig zal zijn. Promen heeft inmiddels een nieuw hoofd Financiën en
Controlling aangesteld. De heren Ruijmgaart en Van Wijk werken aan de opzet van een
modulair systeem met duidelijke kostenberekeningen en de opzet van een nieuwe bestuurlijke
kwartaalrapportage. De voor- en nadelen Participatiewet zullen voor gemeenten duidelijker
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zichtbaar worden. De uitstroom uit de Participatiewet, wat doet de Participatieladder en wat
doet het voor de mensen zal worden opgebouwd vanuit de basis.
Ook staan de oplevering van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 op de rol.
Het detacheringscontract van de heer Rossel loopt tot 8 september 2015. In overleg met de
gemeente Gouda zullen de mogelijkheden na deze datum worden bekeken. Dit in nauw overleg
met de voorzitter van het bestuur.
Besluit; Het Algemeen Bestuur spreekt unaniem haar intentie uit voor het aanblijven van de
heer Rossel als algemeen directeur van Promen. Als hier meer duidelijkheid over is zal dit in
overleg met het bestuur kenbaar worden gemaakt aan alle medewerkers van Promen en
extern.
5. Aanbevelingen eindrapport BING
Maandagavond 2 maart 2015 is het eindrapport van het onderzoek naar de sociale onrust door
BING gepresenteerd. Het was een goed bezochte bijeenkomst.
De heer Rossel heeft dinsdag 3 maart 2015 alle afdelingen van Promen bezocht en een
toelichting gegeven aan de medewerkers en vragen beantwoord.
Het interne systeem vertrouwenspersonen is op orde. De aanbevelingen met betrekking tot de
registratie zullen worden opgepakt. De pilot externe vertrouwenspersoon loopt nog tot 1 juli
2015. Om het team te complementeren zal, na evaluatie, worden voorgesteld om de externe
vertrouwenspersoon definitief toe te voegen aan het team interne vertrouwenspersonen. De
interne vertrouwenspersonen zullen ook de benodigde scholing blijven krijgen. Binnenkort is er
een bijeenkomst met de interne vertrouwenspersonen om te kijken wat beter kan in de
afhandeling van meldingen. Belangrijk is een centrale en uniforme registratie.
In 2016 zal er een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek worden gedaan.
Een van de belangrijkste bevindingen van BING is de roddelcultuur. Alle afdelingsmanagers
zullen dit met hun medewerkers bespreken. Meer met elkaar praten en niet over elkaar.
Ook wordt er een werkgroep geformeerd met medewerkers vanuit elk bedrijfsonderdeel om te
komen tot een plan van aanpak. De roddelcultuur moet worden aangepakt wat de
betrokkenheid bij het bedrijf ten goede zal komen. Veel zaken zijn ook beleving bij
medewerkers.
De heer Rossel betrekt leidinggevenden bij interne veranderingen, zij praten mee en hebben
een stem zodat het een gezamenlijk besluit wordt.
De begeleidingscommissie wordt ook betrokken in het nazorg en vervolgtraject en het maken
van een plan van aanpak.
Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor al het goede werk wat de begeleidingscommissie
heeft verricht en danken de 4 commissieleden hartelijk voor hun extra inzet.
Besluit; Het Algemeen Bestuur besluit dat alle aanbevelingen vanuit het eindrapport zullen
worden opgevolgd.
Opvolging aanbevelingen agenderen voor de komende bestuursvergaderingen.
Er wordt door de heer Rossel een algemene informatienotitie voor de Raden opgesteld. Het
bestuur neemt integraal alle aanbevelingen uit het eindrapport over.
6.

Opstellen begroting 2016
De heer Van Wijk stelt voor om de begroting op te stellen aan de hand van het in december
2014 vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2015 met herziene begroting 2015. Deze
herziene begroting zal worden gefinetuned en op basis van voortschrijdend inzicht en met de
kennis van nu worden opgesteld. Voor de zomer zal er een duurzaam modulair model worden
voorgelegd aan het bestuur. Aan de hand van de door gemeenten gemaakte keuzes zal het
Ondernemingsplan 2016 worden opgesteld met daarbij een gewijzigde begroting opgesteld aan
de hand van de strategisch gemaakte keuzes door gemeenten.
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Belangrijk is dat er een win win situatie gaat ontstaan voor zowel gemeenten als Promen.
De begroting 2016 moet voor 15 juli 2015 worden aangeleverd bij de Provincie. Er bestaat
onduidelijkheid over deze datum en zal worden gecheckt.
De heer Van Woudenberg vraagt een aparte begrotingswijziging en geen herziene begroting bij
het Ondernemingsplan 2016. Dit zal worden besproken met de ambtelijk adviseurs. Raden
kunnen dan nogmaals hun zienswijze kenbaar maken op de aangepaste begroting.
Niet alle gemeenten kunnen alle trajecten onderbrengen bij Promen. Gemeenten willen een
zakelijke benadering op duurzame uitstroom. Promen ontwikkeld een nieuwe product maar kan
geen garantie geven op duurzame uitstroom. Promen krijgt echter de moeilijker bemiddelbare
kandidaten die zo’n 15% tot 20% duurzame uitstroom realiseren. Er zal zeker een grote groep
mensen in traject komen bij Promen die niet uit kunnen stromen. Helder moet worden, wat is de
verwachting, wat willen we bereiken en wat is de gewenste uitstroom. Promen is een
werkbedrijf en primair geen dagbesteding maar kan mensen werkfit maken. Het modulair
systeem zal maatwerk worden per gemeente, met een helder overzicht van de opbrengsten en
kosten voor begeleiding.
7.

Rondvraag
- De heer Vroom; Besluit; De heer Rossel wordt benoemd tot waarnemend ambtelijk
secretaris.
De heer Van Wijk zal op voorspraak van de heer Rossel alle bestuursvergaderingen bijwonen.
Het directiestatuut zal worden aangepast.
Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur vergaderen paralel. De DB verslagen zullen
ook worden verstuurd naar de Algemeen Bestuursleden.
De heer Rossel; Heeft een mogelijk nieuwe locatie voor Promen in Capelle bezocht. De
huurprijs is veel hoger dan de huidige huurkosten. Op termijn een pand kopen, gezamenlijk met
Capelle Werkt, zou interessant kunnen zijn. De afspraak is dat Promen voorlopig gehuisvest
blijft in het huidige pand aan de Mient te Capelle aan den IJssel.

8.

Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Vroom om 10.17 uur de vergadering.
Verslag d.d. 4 maart 2015 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 23
april 2015.

M.W. Vroom
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/
waarnemend ambtelijk secretaris
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Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst
Nr. Omschrijving

Evt. opvolging

1.

Verslag d.d. 18 december 2014

Vastgesteld

2.

Opvolgen alle aanbevelingen vanuit eindrapport BING

Besluit

3.

Algemene informatienotitie opstellen, besluit AB opvolging
aanbevelingen

Besluit

4.

De heer Rossel wordt benoemd tot waarnemend ambtelijk
secretaris

Besluit

5.

De heer A. van Wijk zal alle bestuursvergaderingen bijwonen

Afspraak

6.
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