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Geachte heer Maathuis,
In februari bereikte de ondernemingsraad (OR) uw raadsbrief van d.d. 6 februari 2019
waarin u onder andere spreekt over de uitvoering van een vervolgonderzoek naar een
voorkeursscenario van het aandeelhouderschap van de Maatschappelijke Onderneming
(MO).
In deze raadsbrief geeft u aan dat de oplevering van dit vervolgonderzoek medio februari
wordt verwacht. U onderschrijft in uw brief dat het van cruciaal belang is, zorgvuldig te
communiceren met alle stakeholders.
De afgelopen weken bereiken de OR signalen dat er reeds besluitvorming heeft
plaatsgevonden, naar aanleiding van het voorkeursscenario waarover u in uw raadsbrief
schrijft. Het zijn signalen over het niet continueren van onze onderneming. Deze berichten
bereiken ons door externe samenwerkingspartijen van SOWECO-Extend, bestuurders en
gemeenteambtenaren. Wij zijn verbaasd te constateren dat zélfs onze eigen bestuurders en
gemeenteambtenaren hierin een rol spelen. Door hen worden uitspraken gedaan over de
besluitvorming en het niet continueren van onze onderneming.
Zo werd tijdens de algemene ledenvergadering van het Participatiepact in Rijssen
gesproken over de beëindiging van onze onderneming. Tevens werd met twee aanwezige
collega’s van SOWECO-Extend gesproken over de overname van personeel vanuit zowel
beschut, detachering en staf & leiding. In Gemeente Rijssen-Holten worden daarnaast al
stappen ondernomen, om als gemeente zelf invulling te geven aan het onderdeel beschut in
samenwerking met de Sterkerij. Binnen Gemeente Almelo zien we dat reeds wordt gestuurd
op basis van een besluit. Zo werd aangegeven dat de termijn van het groencontract wordt
teruggebracht van 3 jaar naar de maximale duur van 1 jaar wegens besluitvorming over de
toekomst van SOWECO. Tevens werd in Tubbergen openlijk gesproken over een genomen
besluit door het AB. Door één van onze samenwerkingspartijen in de gemeente Dinkelland
werd gesteld, dat zij geïnformeerd is over de beëindiging van onze onderneming.
Hoe kan het zo zijn dat dergelijke berichten ons langs deze weg bereiken, zonder hierover
door onze eigen bestuurder geïnformeerd te zijn? Zijn deze berichten juist? Wat is de
huidige stand van zaken over de besluitvorming? Welke onderbouwing ligt hieraan ten
grondslag?
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Het is voor ons onbegrijpelijk dat wij signalen ontvangen over het ontmantelen van onze
onderneming. Waarom is dit momenteel onderwerp van discussie? Dit komt absoluut niet
overeen met de gemaakte afspraken in 2017.
Afgesproken is dat SOWECO NV vanaf 2018 drie jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen en
om te groeien naar de zelfstandige MO en een marktpositie mag opbouwen waarin de NV
niet grotendeels afhankelijk is van gemeentelijke opdrachten. Tijdens deze periode
committeren gemeenten zich opdrachten te gunnen aan de NV. Dit bevestigde u onlangs
nog in uw eerdergenoemde raadsbrief. In tegenstelling tot de ruimte die voor de NV is
afgesproken om te bouwen aan een zelfstandige MO tot 2021, laten de huidige berichten en
acties zien dat hieraan volledig voorbij wordt gegaan. Hoe betrouwbaar zijn de afspraken
met ons AB?
Het baart de OR grote zorgen dat de huidige situatie leidt tot veel discussie en rumoer bij
onze medewerkers. Er ontstaan veel vragen en onzekerheid. De besluitvorming kan
daarnaast ook grote consequenties hebben voor de bedrijfsvoering en de resultaten van
onze onderneming (financieel en sociaal maatschappelijk) die in het ondernemingsplan zijn
afgesproken.
Dit is voor de OR reden geweest de directeur in een brief d.d. 13 mei 2019 te vragen ons op
een zo kort mogelijke termijn te informeren, over de huidige stand van zaken betreffende de
besluitvorming door het AB. In de overlegvergadering d.d. 16 mei 2019 heeft de directeur
ons aangegeven, dat hij niet gemachtigd is ons informatie te verstrekken. Dit vanwege een
embargo dat hem door het AB is opgelegd. Klopt deze informatie van de directeur?
De wijze waarop berichten onze onderneming bereiken over besluitvorming waarvan de OR
niet op de hoogte is, de onrust die bij onze medewerkers ontstaat en het embargo waardoor
de directeur ons niet mag informeren, is voor de OR niet acceptabel. Dit is niet de wijze
waarop wij met elkaar om wensen te gaan. U brengt op deze manier zowel de directeur als
de OR in een onmogelijke positie.
De OR gaat vanzelfsprekend in op uw uitnodiging voor een gesprek a.s. maandag 20 mei.
Wij verzoeken u dringend ons tijdens dit gesprek te informeren over de huidige stand van
zaken betreffende de besluitvorming door het AB. Tevens vragen wij u ons te informeren
over de onderbouwing van dit besluit en de consequenties hiervan voor het personeel en de
onderneming. Daarnaast verzoeken wij u de OR te voorzien van alle stukken met betrekking
tot SOWECO van de afgelopen periode.
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