
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

December 

2021 

 

Beste medewerker van de SPN, 

 

Aan het eind van het jaar een bijzondere Nieuwsbrief, voor het eerst onder de naam 

Stichting Participatie Noaberkracht (SPN). Na een lange periode van voorbereiding, was 

het op 1 oktober eindelijk zover. Tubbergen sloot aan bij de SPD en vanaf dat moment 

gaan we verder onder de nieuwe naam SPN.  
 

De meesten van jullie hebben daar weinig van gemerkt en dat was ook precies onze 

bedoeling. Achter de schermen is er veel gebeurd, maar voor de medewerkers moest er 

zo weinig mogelijk veranderen.  
 

In de eerste week van november hebben we 6 informatiebijeenkomsten gehouden over 

de samenvoeging van Dinkelland en Tubbergen. Deze vonden voor de verschillende 

doelgroepen plaats in Denekamp, Almelo en Tubbergen.  
 

Op 1 januari komen de Tubbergenaren in dienst van de SPN. Vanaf dat moment zijn alle 

medewerkers van Dinkelland en Tubbergen ook echt collega’s van elkaar.  

We kunnen dan ook een nieuwe ondernemingsraad (OR) kiezen, met vertegenwoordigers 

uit beide gemeenten. In deze Nieuwsbrief staat daarom opnieuw een oproep van de 

huidige OR, om je kandidaat te stellen.  

 

Ik wens jullie allen fijne feestdagen  

en een goed en vooral gezond 2022! 

 

Namens de SPN, 

Wim Potijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cao nieuws 

Op 1 januari stijgen de lonen van de Wsw 

met 1,2%. Dat is natuurlijk goed nieuws. 
 

We zijn ook erg blij dat er vanaf 1 januari 

een cao van kracht wordt voor de 

medewerkers die onder de Participatiewet 

vallen. Dat is de cao ‘Aan de Slag’.  

                       De mensen, die onder deze  

                       cao gaan vallen, hebben in  

                       een persoonlijk gesprek  

                       uitleg gekregen, wat dit               

                       voor hen gaat betekenen. 

 

 

 
 

Nieuws van de OR 
Begin 2022 gaan we verkiezingen houden 

voor een nieuwe ondernemingsraad (OR) 

voor de SPN. Daarin moeten dan OR-

leden uit beide gemeenten komen. 
 

We hebben al eerder een oproep voor 

kandidaten gedaan. Inmiddels hebben 

daar een aantal mensen op gereageerd, 

maar we hebben nog wel extra 

kandidaten nodig.  
 

Je kunt je aanmelden bij  

jouw teamleider, of door  

de OR een bericht te sturen:   

or.spn@noaberkracht.nl   

06-51393334   

 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele regelingen 
Een belangrijke taak van de nieuwe OR wordt 

het meedenken over en het instemmen met  

de nieuwe personele regelingen van de SPN.  

Voor Tubbergen waren tot voor kort de 

regelingen van Soweco van kracht en voor 

Dinkelland die van de SPD. Beide regelingen 

gaan we naast elkaar leggen, om tot nieuwe 

regelingen voor de SPN te komen. 
 

Verzuimreglement 
Met 1 regeling heeft de huidige OR nu al 

ingestemd, het ‘Verzuimreglement SPN’.  

Omdat deze regeling al op 1 januari ingaat, 

konden we daar niet mee wachten.  

Grootste verschil is dat jullie je vanaf  

1 januari niet meer ziek moeten melden bij 

Ontplooj (voorheen Soweco), maar 

rechtstreeks bij de verzuimlijn van de SPN.  

Het verzuimreglement wordt met deze 

Nieuwsbrief meegestuurd en deze kun je ook 

vinden op onze website: 

www.participatienoaberkracht.nl. 
 

We raden je aan om het nummer van de 

verzuimlijn op te slaan in de telefoon. Sla ook 

het nummer van jouw direct leidinggevende op 

het werk op. Hij of zij moet als eerste weten 

dat je niet op het werk kunt komen. 
 

Kerstpakketten 

Het is erg jammer dat we ook dit jaar geen 

eindejaarsbijeenkomst mogen organiseren.  

De coronaregels laten dat niet toe.  
 

Wel krijgt iedereen natuurlijk een 

kerstpakket. Deze worden uitgereikt op de 

plek waar je werkt, of je krijgt bericht waar 

je het pakket op kunt halen. 

 
 

 

Pensioen Jos Buijvoets en  

Alfons Christenhusz  
Op 8 september ging Jos Buijvoets met 

pensioen, na bijna 48 jaar in de Sociale 

Werkvoorziening te hebben gewerkt. 

De laatste jaren werkte Jos met een groep 

collega’s van Soweco bij Kreuwel Plastics in 

Almelo. Daar werd een mooi afscheid voor Jos 

georganiseerd, in het bijzijn van zijn zus, 

vriendin en collega’s. Ook de eigenaar en 

bedrijfsleider van Kreuwel waren daarbij 

aanwezig. Het werd een erg gezellig feest, 

met een hapje en een drankje en uiteraard de 

nodige cadeaus. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alfons Christenhusz was zelfs nog wat langer 

werkzaam in de Sociale Werkvoorziening.  

Hij ging op 14 oktober met pensioen, na bijna 

50 jaar trouwe dienst. De afgelopen jaren 

werkte Alfons bij Soweco. Omdat hij liever 

geen afscheidsfeest wilde, kreeg Alfons thuis 

een cadeau en een bos bloemen aangeboden. 
 

Jos en Alfons bedankt voor de jarenlange 

inzet. We hopen dat jullie nog lang in goede 

gezondheid van jullie pensioen mogen genieten! 

 

 

 

Stichting Participatie Noaberkracht 

www.participatienoaberkracht.nl 

 

http://www.participatienoaberkracht.nl/

