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De SPD wenst jullie
fijne feestdagen
en een gezond 2020!
Beste collega’s van de SPD,
Op de drempel van 2020 onze derde Nieuwsbrief.
Sinds de vorige uitgave ging er ruim een half jaar voorbij.
Dat betekent dat we genoeg te melden hebben.
Als eerste bedanken wij iedereen voor de inzet in het
afgelopen jaar. Door het goede werk, dat iedereen verricht
heeft, hebben we er een erg succesvol jaar van gemaakt.
Helaas zijn een aantal collega’s al lange tijd ziek.
Wij leven met hen mee en wensen ze van harte beterschap!
Verder staan er in deze Nieuwsbrief verschillende jubilarissen en collega’s die met
pensioen zijn gegaan of dat binnenkort gaan doen. We zijn hen erg dankbaar voor hun
jarenlange inzet!
Namens de SPD, Wim Potijk

Kerstwens van de wethouder
Bij deze Nieuwsbrief zit een kerstwens van wethouder Ilse Duursma.
Op haar kaart schrijft ze ook over de keuzes die de gemeente moet maken.
We zijn blij met de betrokkenheid van de wethouder en hebben er alle
vertrouwen in dat de gemeente de juiste besluiten voor een goede
toekomst zal nemen. Verderop in deze Nieuwsbrief lees je daar meer over.

Website
De website www.participatiedinkelland.nl is nu ruim een jaar in de lucht.
Onze collega Jessica Derwort houdt deze actueel. Ze heeft o.a. alle
personele regelingen onder de ‘medewerkers login’ geplaatst.
Je kunt die inzien, nadat je het wachtwoord hebt ingevoerd: mw-spd

Certificering Jobcoach
Op 17 december heeft Daphne Pool het certificaat Jobcoach behaald.
Daphne gefeliciteerd en we hopen dat je hier veel profijt van zult hebben
in je dagelijkse werk.
Stichting Participatie Dinkelland
Postbus 11
7590 AA Denekamp

0541-854100
info.spd@noaberkracht.nl
www.participatiedinkelland.nl

MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek)
In het najaar hebben alle medewerkers
een vragenformulier gekregen,
om de tevredenheid te meten.
Van de 124 uitgedeelde formulieren, hebben we
er 88 teruggekregen, waarvan er 86 geldig waren.
Dat is een respons van 71%.
Gemiddeld gaven jullie een 7,0 voor
het werken bij de SPD. Dat is een
ruime voldoende, maar we willen ons
nog proberen te verbeteren.
Jullie antwoorden en opmerkingen kunnen ons
daarbij helpen. We hebben op basis daarvan een
aantal verbeteracties opgesteld, die we met de
OR gaan bespreken. Daarna zullen we het MTO in
de werkoverleggen van Groen en Beschut gaan
bespreken. Ook de individueel gedetacheerden
gaan we informeren en de mogelijkheid geven
om te reageren met suggesties ter verbetering.

Zomerbijeenkomst Groen
De traditionele zomerbijeenkomst voor de
groenmedewerkers was dit jaar bij Antje & Billie.
Het was die dag prachtig weer, zodat iedereen
buiten in de tuin kon zitten.

De middag stond mede in het teken van twee
jubilarissen: Reynald Schasfoort en Johnny
Hemme, die beide 25 in dienst waren.
Reynald onderhield in die periode de sportvelden
van DOS en heeft op de kooimaaier gewerkt.
Hij helpt nu bij het onderhoud van plantsoenen.
Johnny heeft lange tijd in het groen gewerkt,
maar is nu verantwoordelijk voor de kantine en de
schoonmaak van de locatie aan de Hanzeweg.
Ook nam de groenploeg afscheid van Henk
Benneker, die op 19 juli met pensioen ging.
Henk is ooit begonnen als timmerman bij
Top-Craft. Toen daar de bouwafdeling
dicht ging, maakte Henk de overstap
Naar de groenvoorziening in Weerselo.

Nieuws van de
Ondernemingsraad (OR)
De OR is voor 2020 akkoord gegaan met enkele
collectieve vrije dagen voor de groenploeg:
-Donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari
-Maandag 4 mei (de dag voor Bevrijdingsdag)
-Vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaart).
De OR houdt in 2020 drie
keer een inloopspreekuur:
- donderdag 20 februari
- donderdag 25 juni
- donderdag 29 oktober
Op deze dagen kun je van 16.00 tot 17.00 uur op het
gemeentehuis in Denekamp terecht met vragen.
We zijn dan te vinden aan de grote tafel in de hal.
Nieuwe OR-leden
Op 4 december zijn Erik Goedhart
en Rolf Lunter geïnstalleerd als
nieuwe leden van de OR.
Zij vervangen Reenine Oortman
en Vincent van Ommen.
Erik is de teamleider van de
groenploeg. Met hem hebben
we nu ook een staflid in onze OR.
Rolf werkt ook in het groen, maar
dan vanuit de Participatiewet.
Daarmee zit er nu ook iemand
van deze doelgroep in de OR.
We zijn blij met deze nieuwe
leden en wensen ze een goede
tijd binnen de OR toe.
De OR-leden krijgen op 20 en 27 januari een training
van Anneke Scheurink van Extend. Daarin gaan ze
leren hoe ze invulling kunnen geven aan de OR taken.

Jan Tijink en Bennie Loman met pensioen
In de afgelopen periode gingen twee collega’s met
pensioen, die individueel gedetacheerd waren.
Jan Tijink is ooit begonnen in de groenvoorziening,
maar werkte al lange tijd bij Glasservice Tilligte.
Hij ging op 22 juli met pensioen, wat gevierd werd
met koffie en gebak.
Het afscheid van Bennie Loman
werd op 31 oktober gevierd bij
de SWB in Borne, waar Bennie
gedetacheerd was als schilder.
Dat werk deed hij 46 jaar met
veel plezier, eerst regulier en
sinds 1995 in de Wsw.

Snert ett’n in Oatmöske

Toekomst Wsw en Pw

Aan het einde van het jaar nodigt
Openbare Ruimte Noaberkracht
alle medewerkers uit om snert te
komen eten op de gemeentewerf
in Ootmarsum. Dit jaar was dat op 12 december.

Wethouder Duursma noemde
het al in haar kerstwens:
de gemeente Dinkelland onderzoekt op dit moment
hoe ze in de toekomst verder invulling wil geven aan
haar taken op het gebied van werken en uitkeringen.

Sinds 2017 horen daar ook onze groenwerkers bij,
omdat zij gedetacheerd zijn naar Noaberkracht.

Dat gaat ook over de uitvoering van de Wsw en Pw.
Die afkortingen staan voor Wet sociale
werkvoorziening en Participatiewet. Vrijwel al
onze medewerkers vallen onder de Wsw en Pw.
Als er dus wat in de uitvoering van die wetten
verandert, krijgen wij daar ook mee te maken.

Binnen een overeenkomst
voor 10 jaar, wordt er
jaarlijks een contract
getekend door Eric
Bosma van Noaberkracht
en Wim Potijk van de SPD.
Dat gebeurde dit keer
tijdens het snert ett’n.
Eric en Wim gaven daarbij
aan erg tevreden te zijn
over de samenwerking.
Ook reikte Eric Bosma verschillende certificaten
uit, die door medewerkers van Noaberkracht zijn
behaald. Van de SPD waren dat: Sander Struijk,
Ruben van der Aa
en Peter Suthof.
Zij behaalde alle drie
hun Heftruckcertificaat.
Sander, Ruben en Peter,
proficiat!

Even voorstellen: Mieke Gondrie
Ik ben Mieke Gondrie,
woonachtig in Hengelo
en kom oorspronkelijk
uit Brabant.
Ik ben werkzaam als
vertrouwenspersoon en
mediator. Dit doe ik

Aanleiding voor het onderzoek is met name de
situatie bij Soweco. Daarover hebben we jullie al
eerder bericht. Soweco voert de Wsw en een deel
van de Pw uit voor Tubbergen.
Als Soweco ophoudt te bestaan, moet Tubbergen
dit op een andere wijze organiseren.
Ook voor Dinkelland ontstaat er dan een probleem.
Onze beschutte medewerkers werken immers
bij Soweco en de SPD heeft daar ook andere
taken ondergebracht, zoals verzuimbeheer,
HRM en de salarisadministratie.
Het kan zijn dat Tubbergen en Dinkelland
samen de Wsw en Pw gaan organiseren, maar
daarover wordt ook met andere gemeenten
gesproken. Op dit moment is alles nog mogelijk.
Besluiten hierover worden in 2020 genomen.
Daarvoor moet eerst nog van alles duidelijk worden.
Er zijn nog veel te veel vragen, om nu al te kunnen
zeggen hoe de toekomst er uit gaat zien.
De SPD mag daar wel over meedenken, maar de
beslissingen worden uiteindelijk door de colleges en
gemeenteraden van beide gemeenten genomen.
We zullen jullie informeren, als daar meer over
bekend is.

vanuit mijn eigen
bedrijf Grip op Conflict.
Sinds 1 oktober ben ik voor jullie organisatie de vertrouwenspersoon, voor
alle werknemers en cliënten. Op de website van de SPD komt uitgebreide
informatie te staan over wat het werk als vertrouwenspersoon inhoudt.
Daar komt ook een link bij hoe het werkt als je mij inschakelt.
Het allerbelangrijkste wil ik toch nu al vertellen. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor zaken
die jou hebben gekwetst en waar je zelf geen oplossing voor hebt kunnen vinden.
Alles wat bij de vertrouwenspersoon komt, komt niet verder en blijft in vertrouwen!
Ik wens jullie fijne kerstdagen en een goed 2020 en weet dat je altijd welkom bent als je ergens mee zit!
Mieke Gondrie,
info@gripopconflict.nl, 06-82605478

Eindejaarsbijeenkomsten
Op 18 december was er voor
de gedetacheerden een
eindejaarsbijeenkomst op onze
groenlocatie aan de Hanzeweg.
Ook de kerstpakketten werden
daar uitgedeeld.
Met een drankje en
een heerlijk buffet,
werd het een erg
gezellige avond!

Ook werd er stilgestaan bij
enkele medewerkers die
met pensioen gaan:
Voor Gerard Koehorst is
Dat op 19 januari.
Vanwege zijn gezondheid
is hij al gestopt met werken.
Gerard maaide sportvelden en plantsoenen en
verrichte ‘s winters snoei- en zaagwerkzaamheden.
Hennie Keujer gaat 29 januari met pensioen, vlak
na zijn 25 jarig jubileum.
Hans ter Brake volgt op
15 februari. Ook hij is
om gezondheidsredenen
al gestopt met werken.
Hans onderhield lange tijd
het groen op ’t Goor en
verrichtte maaiwerk rond
pompputten en gemalen.

Een dag later hadden de groenmedewerkers hun
bijeenkomst bij ‘t Sterrebos. Daar werd ook twee
jubilarissen in het zonnetje gezet:
Hennie Haarhuis was op
1 september 25 jaar in
dienst. Hij heeft lange
tijd maaiwerk verricht
en maakt nu voornamelijk
verkeersborden en straatmeubilair schoon.
Hennie Keujer was op 12
september 25 jaar in dienst.
Hij begon als schilder bij
Groenbouw in Losser en
verricht nu schilderwerk aan
speeltoestellen e.d. voor
Noaberkracht.
Vervolgens werd afscheid
genomen van Hennie Tijans.
Hij ging 20 december met
pensioen. Hennie verrichte
allerlei groenwerk en
onderhield de tennisbanen
op ’t Goor.

Onze beschutte medewerkers
hebben kerst gevierd op hun
eigen afdeling bij Soweco in
Almelo. Daar hebben ze ook
hun kerstpakket gekregen.
Op de foto zie je
Tom Hermelink,
met zijn kerstpakket.

