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Vergaarde info 
 
We werken in zes verschillende ploegen in elke ploeg werken altijd dezelfde mensen en elke 
ploeg heeft een vaste wijk. Maar natuurlijk moeten we de eerste twee uur van de dag vaste 
werkzaamheden in het centrum uitvoeren, daarna gaat elke ploeg naar zijn eigen wijk. 
 
Vragen: 
 

1. Hoe weet u nu met welk team u op pad moet? 
Er hangt bij de entree een lijst met alle namen per team ingedeeld met de locatie waar ze als 
eerst naar toe moeten. 
 

2. Hoe weet u waar u naartoe moet om schoon te maken? 
Via dezelfde lijst. 
 

3. Is er van te voren bekend met welk materiaal u moet werken? 
Via dezelfde lijst. 
 

4. Komt het vaak voor dat u ergens heen gaat om te werken en dat er geen afval ligt, 
dat er juist te veel afval ligt? 

Hoewel elke dag verschillend is maken we eerst schoon in een bepaald gebied. Daarna doet 
iedereen zijn eigen ding, soms zegt de binnen het team meewerkend voorman dat we met 
een bezemwagen op een specifieke plek gaan werken en anders gaan we individueel ons 
eigen stuk stad in om te prikken of te schoffelen.  
 

5. Staan parken apart op de lijst? 
Nee parken denken we ‘s middags automatisch aan. Dus als we individueel bezig zijn gaan 
we soms met een wagen naar het park om daar schoon te maken en de zakken te 
verwisselen. 
 
Nadelen: 
 
Bij vriesweer mogen geen machines naar buiten en soms zit je ook met minder personeel 
doordat die om 5 uur al bezig zijn met strooien, dus schuiven in de middag pas weer aan. 
 
Soms hangt er bij aankomst nog geen lijst, zeker in het verleden is dit vaak gebeurd. Dit 
zorgt ervoor dat de werknemers niets kunnen doen. Bij Kleinpolderplein hangt er een groot 
digitaal scherm waar alles altijd op staat en wijzigingen ook doorgevoerd worden. Als er hier 
iets verandert wordt het een soort kruiswoord puzzel. 


