Aan de Raad van Commissarissen en de directie van Soweco NV
Postbus 308
7600 AH Almelo

Geachte leden van de RvC/geachte directie,
Op 17 april jl. ontvingen wij uw reactie, opmerkingen en vragen naar aanleiding van het rapport van
IROKO ‘Heroriëntatie uitvoering Wsw en nieuw beschut werk’. Wij bedanken u hartelijk voor de
uitgebreide analyse van het rapport en de opmerkingen en vragen die u heeft gesteld. Hieronder
geven wij onze reactie.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Soweco wil op de eerste plaats benadrukken dat de deelnemende
gemeenten in Soweco en het DB de regie hebben op het proces om te komen tot besluitvorming en
daarna implementatie. In het vervolg van het proces zal u als RvC en directie van Soweco NV, daar
waar wenselijk of nodig, vanzelfsprekend worden betrokken.
Wij constateren dat een aanzienlijk deel van uw opmerkingen en vragen de kaders, uitgangspunten
en de inhoud/scope van de aan IROKO verleende opdracht betreffen, alsmede de plaats van het
onderzoek in het gehele proces. In de bijlage bij deze brief treft u onze reactie in detail aan.
Aangezien de reactie in de bijlage veel herhaling bevat, geven wij u hieronder ook een reactie op
hoofdlijnen:
1. In uw reactie verwijst u naar uw mail van 2 januari 2019. De opdracht aan IROKO is naar
aanleiding van deze mail niet gewijzigd. Het DB heeft IROKO wel uitdrukkelijk gevraagd
gebruik te maken van gegevens en informatie van Soweco voor het schetsen van de context.
Ook heeft het DB IROKO gevraagd om met de directie in gesprek te gaan. Dit heeft IROKO
ook gedaan.
2. De scope van het onderzoek door IROKO was om verschillende scenario’s voor het
eigenaarschap met elkaar te vergelijken. Dit binnen een door het DB aangegeven kader,
namelijk een scenario waarin Almelo als centrumgemeente de regie neemt en dat de
uitvoering van wettelijke taken in de scenario’s centraal moest staan. Dit kader is gebaseerd
op de conclusie van het DB en de colleges dat er bij de gemeenten geen draagvlak meer is
voor samenwerking van de gemeenten in de GR en NV Soweco. Het doel van het onderzoek
was dus nadrukkelijk niet om scenario’s te vergelijken met de huidige koers van de sociale
onderneming. Hoewel wij begrip hebben voor uw opmerkingen, vielen veel van deze
opmerkingen/vragen dus buiten de scope van het onderzoek van IROKO.
3. Hiermee nauw verband houdt de plaats van het onderzoek in het gehele proces. Het DB en
de colleges van de deelnemende gemeenten wilden een aantal varianten voor het scenario
waarin Almelo de regie neemt uitgewerkt zien qua eigenaarschap. Dat heeft IROKO gedaan.
Het DB laat vervolgens het voorkeursscenario verder uitwerken. Veel van de punten die u
noemt en opmerkingen die u maakt, zullen op enig moment meegenomen worden in
vervolgstappen in het proces. Dit geldt bijvoorbeeld voor de financiële effecten. Het DB zal
geen onomkeerbare besluiten nemen, wanneer het plaatje nog niet voldoende duidelijk is.
4. IROKO heeft het DB aangegeven op een aantal plaatsen in het rapport aanvullingen of
aanpassingen te doen. Deze staan in de bijlage bij deze brief geel gearceerd weergegeven.

Wij bedanken u nogmaals voor uw reactie, opmerkingen en vragen en vertrouwen op een goede en
constructieve samenwerking in de volgende fasen van het proces. Ons gezamenlijke belang is dat de
werkgelegenheid voor de doelgroep wordt gegarandeerd en dat de mogelijke veranderingen niet tot
grote onrust onder de medewerkers gaan leiden.
Met hartelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Soweco

Bijlage: detailreactie op opmerkingen en vragen van RvC en directie van Soweco NV.

