RAADSBERICHT
(voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

Van

: het college van burgemeester en wethouders

Aan

: de raads- en commissieleden

Datum

: 2 oktober 2014

Nr.

: 2014-62

Portefeuillehouder: wethouder Zwiep
Onderwerp

: Soweco nieuwe uitvoerder leerwerkbedrijf Dinkelland

Geachte raads- en commissieleden,
Vanaf 1 januari 2015 valt de sociale werkvoorziening (SW) onder de Participatiewet. Dat
betekent onder meer dat de SW-medewerkers van het leerwerkbedrijf Top-Craft (Beschut
binnen) onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeenten Dinkelland, Losser en
Oldenzaal. In totaal zijn 300 SW-medewerkers betrokken bij de juridische overgang naar de
gemeenten Dinkelland, Losser of Oldenzaal. De gemeente waarin de SW medewerker is
ingeschreven, wordt de nieuwe werkgever van de SW-medewerker.
SW-medewerkers leerwerkbedrijf Dinkelland
Na een aanbestedingsprocedure is de nieuwe SW-uitvoering voor de gemeente Dinkelland
gegund aan het SW-bedrijf Soweco. De SW-medewerkers uit Dinkelland kunnen terecht in
het bestaande leerwerkbedrijf aan de Plesmanweg 9 in Almelo. Soweco heeft veel ervaring
met SW-medewerkers en zorgt per 1 januari 2015 ook voor de begeleiding van de SWmedewerkers uit Dinkelland. De aanbesteding is gewonnen op basis van de criteria
prijs/kwaliteit.
SW-medewerkers leerwerkbedrijf Losser en Oldenzaal
In september hebben de gemeenten Losser en Oldenzaal de SW-uitvoering overgedragen
aan het SW-bedrijf Larcom. Het leerwerkbedrijf voor deze SW-medewerkers blijft de
komende drie jaar op de huidige locatie van Top-Craft.
Overdracht persoonsgegevens en toekomstgesprekken
Binnenkort ondertekenen alle SW-medewerkers van het leerwerkbedrijf van Top-Craft de
overdracht van persoonsgegevens, zodat de overdracht naar de nieuwe uitvoerder tijdig en
zorgvuldig plaats kan vinden. In de periode van 29 september tot 1 december 2014 vinden
toekomstgesprekken plaats. Dit zijn persoonlijke gesprekken, waarin wordt aangegeven wat
er vanaf 1 januari 2015 verandert.
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Op 6 oktober 2014 van 19.00 – 20.00 uur geeft algemeen directeur Ben Gerrits een
toelichting aan alle SW-medewerkers en hun ouders/verzorgers. De gemeente en Soweco
zullen hier ook bij aanwezig zijn.
Overgang niet SW-personeel
De teamleiders en de overige medewerkers (niet SW) worden daar waar mogelijk en nodig
overgeplaatst naar de nieuwe organisatie of begeleid naar een nieuwe baan. Bovendien
worden algemene vacatures bij de gemeenten gelijktijdig met de openstelling binnen de
gemeente, ook bij Top-Craft opengesteld.
Publiciteit
De besluitvorming van de aanbesteding is openbaar. Ter bevestiging hebben wij direct na de
besluitvorming de medewerkers en de huidige relaties van Top-Craft geïnformeerd. Na de
verzending van deze raadsinformatiebrief wordt een persbericht verzonden.
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dinkelland
Namens dezen,
Annette Zwiep
wethouder
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