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Beste mensen,
In de krant en op social media zijn veel berichten over de toekomst van Soweco. Sommige media zeggen zelfs dat
Soweco gaat stoppen. De berichten in de media kloppen niet allemaal. Medewerkers van de Soweco verliezen hun baan
niet.Daarom sturen we je deze brief. We leggen uit wat we doen en wat dat voor jou betekent.
Met zes gemeenten zijn we eigenaar van Soweco. Elke eigenaar van een bedrijf denkt na over de toekomst. Wij doen dat ook.
We vinden het belangrijk dat jij in de toekomst werk kan houden, met goede zorg. We willen dit zo goed mogelijk geregeld hebben.
Een paar jaar geleden is besloten dat de gemeenten geen eigenaar van Soweco willen zijn. Het kan zijn dat we dit zelf willen regelen, of
dat Soweco dit toch blijft doen. Het is belangrijk dat we onderzoek doen om het duidelijk te krijgen. Eind dit jaar of begin volgend jaar
maken we een beslissing. Een beslissing die goed is voor jullie als medewerkers en waar onze gemeenteraden achter kunnen staan.

Wat betekent dit voor jou?
Je hoeft je geen zorgen te maken over je baan. We zorgen dat je aan het werk blijft.
Ons besluit gaat dat niet veranderen.

•
•
•

Werk je nu in de groenvoorziening, dan blijf je dat in de toekomst ook doen.
Werk je nu via Soweco bij een bedrijf, dan blijf je dat in de toekomst ook doen.
Werk je nu in de werkplaats, dan krijg je ook in de toekomst ook begeleiding en zorg.

Je houdt je salaris en vrije dagen. Je hoeft niets in te leveren. Er verandert dus niets in de voorwaarden.
Je zou wel een andere werkgever, zoals bijvoorbeeld de gemeente, kunnen krijgen.

Wij hopen dat we het goed hebben uitgelegd.

Hartelijke groeten,
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