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De SPD wenst
iedereen fijne
feestdagen

en goed en een gezond 2021 !
Beste collega’s van de SPD,
Het jaar 2020 zit er bijna jaar op. Een jaar dat voor een groot deel in het
teken stond van corona. In het nieuwe jaar zijn we daar helaas nog niet van af.
Het goede nieuws is dat Nederland binnenkort start met inenten.
We verwachten dat we daarmee corona onder de knie krijgen.
Corona heeft ook de SPD geraakt. Een aantal collega’s is ziek geworden.
Gelukkig hadden de meesten alleen milde klachten, maar een enkeling is toch
behoorlijk ziek geweest. Laten we met z’n alles ons best doen om nieuwe
besmettingen te voorkomen. Blijf je daarom houden aan de maatregelen.
Verder hebben velen van ons korte of lange tijd thuis gezeten, omdat ze niet
mochten werken. Dat was niet altijd makkelijk, want je gaat dan al snel het
dagelijkse ritme en het contact met je collega’s missen.
Ook was het vervelend dat we niet in grotere groepen bij elkaar mochten
komen. Er zijn collega’s met pensioen gegaan, zonder een afscheidsfeestje met
de collega’s. Alle overlegbijeenkomsten met de medewerkers moesten
geschrapt worden en dat gold ook voor de bijeenkomsten die we normaal in
deze tijd van het jaar organiseren. We moeten dit keer de kerstpakketten
uitdelen, zonder hapje en drankje. Erg jammer, maar het is even niet anders.
Kerst en Oud & Nieuw zullen dit jaar ook anders verlopen, maar we hopen dat
iedereen toch gezellige dagen heeft. Op naar een goed en vooral gezond 2021!
Namens de SPD,
Wim Potijk
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Postbus 11, 7590 AA Denekamp
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Sinds 15 december zit
Nederland weer in een
lockdown. Dat is nodig
om het aantal besmettingen omlaag te
krijgen. Vervelend, maar het kan niet anders.

Het is vrijwel zeker dat er volgend
jaar ook voor de Participatiewet een
cao komt. De vakbonden en de VNG
zijn daarover druk in gesprek.
We houden jullie daarvan op de hoogte.

Op het werk heeft de lockdown ook gevolgen.
We kunnen niet voor iedere werksoort de
maatregelen in deze Nieuwsbrief vermelden.
Daar word je op een andere manier over
geïnformeerd. We vragen jullie in ieder geval
met klem om je aan de regels te houden.

Loonsverhoging

Het kan zelfs zijn dat je werk tijdelijk stopt.
Velen van jullie hebben dat in maart/april al
meegemaakt. Daar heeft iedereen zich toen
goed doorheen geslagen. Dat zal ons nu ook
weer gaan lukken. Mocht je het toch moeilijk
krijgen, laat het ons dan meteen weten.
We gaan dan kijken hoe we je kunnen helpen.
Samen gaan wij deze crisis overwinnen!

Op 1 januari stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met
0,29%. De cao van de Wsw volgt deze loonsverhoging tot
het niveau van het WML. Verdien je meer dan het WML,
dan krijg je op 1 januari 1,6% loonsverhoging.

Twentse natuur
We weten al dat Gerrit Vaanholt prachtige natuurfoto’s
kan maken. Voor deze Nieuwsbrief stuurde Gerrit deze
paddenstoelen op boomstam op.

MTO (medewerkers
tevredenheidsonderzoek)
In november hebben we voor de
tweede keer een MTO gehouden.
We hebben 112 vragenformulieren
verstuurd en daarvan kwamen er
77 ingevuld terug. Dat is 69%, ruim
twee derde deel. Vorig jaar kwam
71% van de formulieren terug.
We gaan nu alle scores bij elkaar optellen en
de opmerkingen noteren. De resultaten willen
we dan in bijeenkomsten met jullie bespreken.
Daarmee moeten we wel wachten tot corona
onder controle is.

De vakbonden en de VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) wilden dit najaar
afspraken maken over de cao 2021 en de
jaren daarna. Dat is helaas niet gelukt. Een
nieuw cao komt er op z’n vroegst pas begin
volgend jaar. Die vertraging komt door het
onderwerp ‘eerder stoppen met werken’.
Die regeling is ingewikkeld en kost veel tijd.

Heb jij ook een mooie foto gemaakt of iets anders te
melden voor de Nieuwsbrief? Stuur dat dan op naar:
info.spd@noaberkracht.nl

Samenwerking Dinkelland en Tubbergen

Het lijkt er steeds meer op dat we binnenkort in één
stichting samen gaan werken met Tubbergen. Dat sluit
dan aan op de samenwerking die beide gemeenten al
binnen Noaberkracht hebben.
Als dit doorgaat, zullen we van alles af moeten stemmen
met Tubbergen. De SPD krijgt dan ook een andere naam.
We zijn al met de voorbereidingen bezig en voorlopig
hebben we daar nog wel een flinke klus aan.
Het is in ieder geval de bedoeling dat jullie zo weinig
mogelijk van de veranderingen gaan merken.
Als er meer zekerheid over deze gezamenlijke
stichting is, krijgen jullie bericht. Dan leggen
we ook uit wat dat voor jullie gaat betekenen.

