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Weert, 15 maart 2020 

 
Betreft:  aandacht voor kwetsbare werknemers De Risse 

 

Geachte raadsleden, geacht college, 

 

De situatie rond het Coronavirus houdt ons allen bezig. Ongetwijfeld ook de gemeente Weert. 

Wij horen in deze tijden extra aandacht te besteden aan de kwetsbare inwoners van onze gemeente. 

 

Vanuit enkele inwoners werd met ons contact gezocht met zorgen over de sociale werkvoorziening De 

Risse. Dat is een plaats waar veel chronisch zieke mensen werken. 

Men vraagt zich af of voldoende wordt gedaan om te voorkomen dat hier ook een uitbraak plaatsvindt, 

of er – voor zover hier nog geen maatregelen zijn genomen – hier aandacht aan wordt besteedt. 

Waarbij er ook rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek van een deel van de 

werknemers, waardoor juist het hebben van werk en dagbesteding voorkomt dat mensen vereenzamen 

en/of dat hun problematiek verergert. 

 

Wij vragen u in het bestuur van De Risse hiervoor aandacht te vragen en overleg te (laten) plegen met 

hulpverleners waaronder de begeleiders van beschut wonenden en in een tehuis wonende werknemers. 

Thuis laten blijven van werknemers heeft ook een gevolg voor de begeleiding. Een deel van de 

werknemers heeft ook de zorg voor kinderen. 

 

Als werkgever kan De Risse ook mensen in kleinere groepen laten werken, met grotere afstanden 

tussen werknemers. Daarbij moet De Risse ook de Ondernemingsraad en vakbonden betrekken. 

Voor sommige werknemers zal thuis blijven een goede oplossing kan zijn en voor sommigen is het 

werken onder aangepaste omstandigheden het beste. Wij pleiten derhalve voor maatwerk. 

 

Onze oproep komt voort uit de indringendheid van de vragen die ons worden gesteld. Wij zijn niet op 

de hoogte van maatregelen die mogelijkerwijs al zijn genomen, maar willen u dit signaal wel 

overbrengen, omdat wij ons zeer betrokken voelen bij de mensen van De Risse. 

Wij hoeven geen terugkoppeling op korte termijn, steekt u alstublieft uw tijd in het nemen van 

passende maatregelen.  

 

Wij wensen u wijsheid bij de te nemen maatregelen voor de Weerter bevolking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Nico van den Bent 

Organisatiesecretaris SP-Weert 

Paul Lempens 

Voorzitter SP-Weert
 


