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Verzonden

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeert het college u over relevante ontwikkelingen bij het Participatiebedrijf

Spaarne Werkt. Ook overde uitkomst van het onder de medewerkers vanhetParticipatiebedrijf

gehouden tevredenheidsonderzoek, zoals aangekondigdin de brief van 14 juli 2022.

Ontwikkelingen Spaarne werkt

Zoals in oktober 2022 met u is gedeeld, heeft Spaarne Werkt in een Plan van Aanpak beschreven

welke maatregelen en scenario’s men ziet om het tekort op Nieuw beschut werk terug te dringen.

Het tekort op de uitvoering van Nieuw beschut werkis overigens een landelijk probleem.

De maatregelen die Spaarne Werkt heeft beschreven,blijken niet voldoendete zijn om het tekort

volledig terug te dringen. Daarom heeft het bestuur besloten een extern onderzoekte laten uitvoeren

naar een duurzame toekomst van het Participatiebedrijf. De onderzoeksopdracht is in decemberjl.

bestuurlijk vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek zijn onder meer de waarborging

en continuïteit van werk voor de mensen in de sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk, en

zicht hebben op de door gemeenten te maken beleidskeuzen en de financiële effecten daarvan op het

bedrijf. Het onderzoek moet antwoord gaan geven op de volgende vragen:

1. Welke doelgroepen zijn er en welke werksoorten moeten beschikbaar blijven of bieden kansen

voor de doelgroepen?

2. Is de overhead Spaarne Werkt in verhouding tot de doelgroepen en werksoorten en hoe verhoudt

zich dat tot het toekomstperspectief van Spaarne Werkt? Wat is minimaal nodig om de

voorzieningen in stand te houden en waar kan efficiënter georganiseerd worden?

3. Welke mogelijkheden in brede zin zijn er om het resultaat van Spaarne Werkt te optimaliseren, met

het oog op een duurzame toekomst voor Spaarne Werkt?



De antwoorden op deze vragen zullen bestuurlijk worden besproken en beoordeeld. Samen met

Spaarne Werkt zal worden uitgewerkt hoe de opbrengsten van het onderzoek kunnen worden

uitgevoerd en welke keuzes het bestuur daarbij kan of moet maken.

Naar verwachting kan de raad over een half jaar over de uitkomsten van het onderzoek worden

geïnformeerd.

Uitkomst tweejaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek Spaarne Werkt

Recent is de uitkomst bekend geworden van dit onderzoek en besproken in de bestuursvergadering

van 1 december 2022. Tweederde van de 880 medewerkers heeft aan het tevredenheidsonderzoek

meegedaan. Het gemiddelde cijfer voor werken bij Spaarne Werkt is een 7,3. Dat is hoger dan de

vorige keer en hoger dan het landelijk gemiddelde. Gewaardeerd worden het afwisselende werk, de

collega's en de werkplek. Tegelijkertijd zijn er enkele verbeterpunten benoemd: in de interne

informatievoorziening; in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie met betrekking tot

ontwikkelmogelijkheden (opleidingen/cursussen); en in de klimaatbeheersing en/of verouderde

aankleding van de werkplek. Spaarne Werkt stelt hiervoor een actieplan op.

Ten slotte

Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om Spaarne Werkt opdrachten te geven met betrekking

tot Oldenhove. Zo kan Spaarne Werkt mogelijk een rol spelen in de schoonmaak en/of in het

groenonderhoud.

Spaarne Werkt maakt ook deel uit van de partijen die de inburgering van de statushouders verzorgen,

en is (via IASZ) sowieso een belangrijke re-integratiepartner voor mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt.

Graag bespreekt wethouder Gamri deze brief bij de eerstvolgende vergadering van de Commissie

Samenleving op 18 januari 2023.   
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