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Beste collega’s van de SPD,
De dagen worden korter en komende zondag gaat alweer
de wintertijd in. Dat betekent dat het jaar alweer op zijn
eind loopt. Een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren.
Corona heeft de wereld behoorlijk op zijn kop gezet en
helaas zijn we nog niet klaar met dit virus. Dat heeft ook
wel gevolgen voor de SPD. Daarover meer in deze Nieuwbrief.
Verder gebeurt er van alles rond de opheffing van Soweco en de plannen die
Dinkelland en Tubbergen hebben, om samen te gaan werken op het gebied van de
Wsw. Ook daarover zullen we jullie in deze Nieuwsbrief bijpraten.
We beginnen echter met een erg bijzondere gebeurtenis, het jubileum van Paul!
Namens de SPD, Wim Potijk
Uniek jubileum Paul Busscher
Op 10 augustus bereikte onze collega
Paul Busscher een unieke mijlpaal.
Hij was op die dag precies 50 jaar in
dienst van de sociale werkvoorziening.
De receptie moest nog even uitgesteld
worden, maar Paul werd op 1 september
al wel vast in het zonnetje gezet.
Paul werd op 14 december 1954
geboren als boerenzoon in Tilligte.
Na het verlaten van de dr. Huizingaschool,
een school voor slechthorenden, kwam hij op 10
augustus 1970 in dienst van de Schakel. Volgens het
verslag van zijn plaatsingsgesprek als ‘een uit de kluiten
gewassen jongeman van 15 jaar’. Paul begon op de
afdeling Textiel en heeft daarna verschillende functies
gehad, waaronder lange tijd op de Houtafdeling.
Door de jaren heen veranderde de naam van de sociale
werkvoorziening meerdere keren. Als laatste kwam Paul
in dienst bij de Stichting Participatie Dinkelland. Daar
werkt hij nu sinds 3 jaar in de Groenvoorziening.
Op 14 april 2021 gaat Paul met pensioen.
Voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente, ontving Paul uit handen van wethouder
Ilse Duursma een boek en een chocoladeattentie met een persoonlijke tekst.
Teamleider Erik Goedhart hield een toespraak, met ondersteuning van een doventolk.
Ook Erik bedankte Paul voor het vele werk dat hij in de afgelopen 50 jaar heeft
verricht. Namens de collega’s kreeg Paul een grote bos bloemen overhandigd.
Stichting Participatie Dinkelland
info.spd@noaberkracht.nl
www.participatiedinkelland.nl

Corona
Een tijdlang leek het virus aardig onder
controle. Jammer genoeg steekt het nu weer
behoorlijk de kop op en zijn er weer strengere
maatregelen nodig. Daar zit natuurlijk niemand
op te wachten, maar we hebben geen keuze.
Als we niet ons niet met zijn allen aan de regels
houden, zal het aantal besmettingen alleen
maar verder oplopen.
Gelukkig zien we dat
de SPD medewerkers
de aanwijzingen goed
opvolgen. Misschien is
dat ook wel de reden dat er binnen de SPD
nog niemand besmet is geraakt. Dank voor jullie
medewerking hieraan en laten we met z’n allen
zorgen dat we veilig kunnen blijven werken!

Soweco
In de vorige Nieuwbrief kon je lezen
dat Soweco ophoudt te bestaan.
Op dit moment wordt er gewerkt aan
een plan voor een nieuwe organisatie, die een
groot deel van het werk van Soweco voortzet.
Beschut werk hoort daar zeker bij. Daarover
zijn we op dit moment al in gesprek. Als hier
meer over bekend is, krijgen jullie bericht.

Samenwerking Dinkelland en Tubbergen
Ook aan de plannen voor een samenwerking
tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen
wordt hard gewerkt. Er wordt gekeken of we
binnen één stichting de Wsw uit kunnen voeren
voor beide gemeenten. Een steeds groter deel
van onze mensen valt onder de Participatiewet.
Zij worden uiteraard ook meegenomen in deze
plannen. Uiteindelijk zullen de colleges en
gemeenteraden van beide gemeenten beslissen
in welke vorm de samenwerking plaats gaat
vinden. We houden jullie op de hoogte!

Nieuws van de OR
De OR heeft 10 september regulier vergaderd
en op 24 september een overlegvergadering
gehad met de bestuurder-directeur. Daarin is
de “Regeling bijzondere beloning” besproken,
waarmee de OR heeft ingestemd.
Je vindt deze nieuwe personele regeling op de
website van SPD onder de medewerkerslogin.

Verder hebben we de SPD advies gegeven over een
eventuele onkostenvergoeding voor medewerkers die
door Corona thuis moeten werken en het wel of niet
houden van eindejaarsbijeenkomsten. Als OR vinden
wij het ook verstandig om deze dit jaar niet door te
laten gaan. Daarbij hebben we wel de tip gegeven om in
plaats daarvan iets extra’s in het kerstpakket te doen.
Heb je iets dat je met de OR wilt bespreken, neem dan
contact op via 06-51508051 of or.spd@noaberkracht.nl

Eindejaarsbijeenkomst
Normaal gesproken worden
er aan het eind van het jaar
bijeenkomsten georganiseerd
voor de groenmedewerkers en
de individueel gedetacheerden.
Ook Soweco hield de afgelopen
jaren zo’n bijeenkomst voor de
beschutte medewerkers.
We hebben, in overleg met de OR en Soweco, besloten
dat deze bijeenkomsten dit jaar niet doorgaan.
Corona gooit, bijna letterlijk, roet in het eten.
Dat is natuurlijk erg jammer, maar we nemen aan dat
jullie dit begrijpen.
Het in ieder geval wel zeker dat jullie gewoon een
kerstpakket krijgen en we kunnen alvast verklappen
dat daar dit jaar een extraatje bij zal zitten.

MTO 2020
Vorig jaar hielden we rond
deze tijd een Medewerkers
Tevredenheid Onderzoek.
De individueel gedetacheerden konden de uitkomsten
inzien op de website. Met de beschutte medewerkers
hebben we die besproken bij Soweco en dat lukte ook
nog met de groenploeg in Weerselo. Daarna kwam
Corona en moesten we de terugkoppelingen met de
groenploegen van Ootmarsum en Denekamp afzeggen.
Helaas kunnen we nog steeds geen bijeenkomsten voor
die groenploegen houden. Deze mensen krijgen daarom
binnenkort een schriftelijke terugkoppeling. Daarin
staat dan ook een telefoonnummer en een dag, waarop
we een telefonisch spreekuur houden. Als je vragen of
opmerkingen over de resultaten van het MTO hebt,
kun je daar op die dag over bellen.
In november houden we
een nieuw MTO. Daarover
krijgen jullie nog bericht.

