Actiepunten van overleg Cluster W&I en Wsw-adviesraad
Aangepast op 16 juli 2014

Datum
16-04-2014

nr
3

Actiepunt
Uitnodiging bijeenkomst Wsw’ers
dienstbaar en zichtbaar in de wijk

16-04-2014

4

Formele reactie op advies Wsw’ers
uitgedaagd en in beweging

16-04-2014

6

Wachtlijstbeheer (lijst
belanghebbenden instroomactie)

16-04-2014

7

Businesscase kosten overhead
uitvoering Wsw

16-04-2014

9

Herplaatsen geïndiceerden bij
overname Kwekerij: uitleg Luc mbt
vaststellen lijst van ca 25 Wswgeïndiceerden

16-04-2014

15

16-04-2014

18

Signaal dat Eurest van de SW-ers
af wil want Eurest verdient te
weinig dus wil bezuinigen. Klopt dit
Bij Frans is onduidelijk waarom hij
op ZLM geplaatst is

16-04-2014

19

De Adviesraad zou graag periodiek
inzicht willen krijgen op doorstroom
in de Wachtlijst: hoeveel mensen
komen er op en hoeveel gaan er
weer vanaf.

Stand van zaken
Cock meldt aan Ruud twee namen van
leden van de WSW adviesraad voor
eerste overleg met portefeuillehouder van
Werkgeversservicepunt (WSPR).
Afhankelijk van bevindingen wordt het
breder ingezet.
150714: Ton van der Leck in
eerstvolgende overleg uitnodigen/ brief
WSPR als bespreekpunt.
Nog niet gereed. In de week na Pasen is
er nadere afstemming van Luc met
enkele collega’s. Daarna volgt de reactie
naar de WSW Adviesraad
150714: Fred vraag bij Ruud na wat hier
mee gebeurd is.
De uitstroom uit BW-banen is per geval
bekeken op de precieze situatie. Daarbij
is bekeken in hoeverre personen
verwijtbaar hun baan kwijt zijn geraakt en
wie niet. De periode die is bezien loopt tot
en met 25 oktober 2010, het waarop
besloten is tot een terugkeerregeling.
Deze personen stromen met voorrang in.
Dit instroomproces is ingezet en
momenteel wordt er contact opgenomen
met de personen in kwestie.
Luc laat nagaan hoe het komt dat Suze
hier nog niets van heeft gemerkt.
150714: September nieuwe afspraak.
Martien Lelij stuurt (geanonimiseerde)
wachtlijst.
Luc laat de memo van destijds aan de
wethouder nog naar de Adviesraad
sturen/
150714 Fred vraagt BC op.
Luc laat nagaan wat de reden is waarom
deze mensen niet meegegaan zijn naar
Magis en zal dit in het overleg met de
Adviesraad uitleggen.
150714: Fred vraag na bij John Trampe.
Luc laat nagaan wat hierover bij W&I
bekend is
150714: Fred checkt bij Ramon.
Luc zal de huidige leidinggevende van
Frans opdracht geven om hem de
gevraagde uitleg te geven.
150714: Frans Schepping is ziek
Luc zal per maand een overzicht
opstellen en dit aan de Adviesraad
beschikbaar stellen.

Gereed
Reactie Wsw-raad
volgt

Martien Lelij stuurt lijst.

Afgedaan.

Reactie komt in de
week van 2 mei
Reactie nog niet
ontvangen
Gesprek gevoerd
tussen Wsw-raad
en beheerders
wachtlijst

Afspraak:
In september
opnieuw gesprek
plannen
Binnen een maand

Nog niet opgevolgd
Binnen een maand

Nog niet opgevolgd
Binnen een maand
Nog niet opgevolgd
In de loop van
volgende week
Status onbekend
Wachtlijstbeheerder
stuurt digitale
versie wachtlijst

Datum
15-07-14

nr
20

15-07-14

21

15-07-14

22

15-07-14

23

15-07-14

24

15-07-14

25

Actiepunt
Folder PGB in SW plus
aanvraagformulier,
Saskia Laarman zou dat sturen, is
nog niet gebeurd.
Kennismakingsgesprek met de
wethouder plannen.
Rol adviesraad advisering op de
beleidsnotitie Participatiewet.
Er is nog geen formeel akkoord op
de begroting 2014.
Er is een misverstand dat het ZLM
vanaf 2 jan gesloten zou zijn en
blijven. Veroorzaakt veel onrust
Betreft alleen vrijdag 2 januari.
Medewerkers van buitenlandse
afkomst spreken onder elkaar hun
moedertaal. Wekt ergernis bij
andere medewerkers. Leiding doet
niets aan die ergernis

Stand van zaken
Fred gaat na.

Fred regelt afspraak.
Wordt donderdag 28 augustus van
09.00 tot 10.30 op het SH.
Fred stemt af met Rita Joosten.
Luc spreekt vandaag met de
clustercontroller en koppelt terug
Luc vraag Ronald Bergman hierover met
de medewerkers te communiceren en
onrust weg te nemen.
Luc geeft signaal door aan Ronald
Bergman.

Gereed

Afgedaan

