“Iedereen kent
wel iemand, die
bij Soweco werkt”

Hilde Berning streeft naar
duidelijkheid en rust

Nee, gemakkelijk is het niet. Het vraagstuk rondom Soweco. Zeker als je er als kersverse wethouder net voor de
vakantie bent ingestapt. “Maar mij is er alles aan gelegen om nu keuzes te maken”, vertelt Hilde Berning van de
gemeente Tubbergen. “Daar hebben de mensen van Soweco ook recht op. Want de discussie laait telkens weer op.
Duidelijkheid en rust, daar hebben alle betrokkenen behoefte aan.”
Dagelijks komt Hilde de medewerkers van Soweco tegen. “Een groot aantal werkt in de gemeente Tubbergen in de groenploeg, dus
ik zie ze regelmatig op straat. Die zorgt ervoor dat het groen in onze gemeente goed wordt onderhouden. En als college schuiven we
met kerst altijd aan bij het stampottenbuffet. En ik weet ook dat mijn voorganger Roy de Witte regelmatig even om de deur keek bij de
locatie van Soweco hier in Tubbergen. Ik ga ‘die traditie’ voortzetten.”

Voorkeursscenario
“Samen met de andere vijf gemeenten hebben we voor de zomer een paar mogelijke toekomstscenario’s onderzocht voor de uitvoering
van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo. De uitvoering daarvan is nu in handen van Soweco. “Maar de vraag is of dat in de
toekomst houdbaar is. Vooral ook, omdat het aantal mensen met een Wsw-uitkering (Wet sociale werkvoorziening) flink gaat afnemen.
We hebben ervoor gekozen om het mogelijke toekomstige uitvoeringsmodel, waar alle zes gemeenten het over eens zijn, nader te
onderzoeken. Dit model gaat ervan uit dat het werk, dat Soweco nu doet, bij de zes afzonderlijke gemeenten wordt ondergebracht. En
dat op onderdelen onderlinge samenwerking mogelijk is”, zegt de wethouder.

Meer zelf doen
“Als gemeenten hebben we al jaren ervaring met het activeren en
begeleiden van mensen zonder werk en het plaatsen van mensen met
een beperking bij het lokale bedrijfsleven. Daar behalen we ook goede
resultaten mee. Alleen het relatief kleine deel mensen met een
Wsw-uitkering, doen we nu niet zelf, terwijl de verantwoordelijkheid
voor hen wel bij ons ligt.”, zegt Berning over de mogelijke keuzes. “We
brengen nu in kaart wat het betekent als we dat wel zelf gaan doen.
Waarbij we op onderdelen wellicht samen kunnen blijven werken met
andere gemeenten.”

Duidelijkheid en rust
“Ik vind het belangrijk om de mensen van Soweco zo snel mogelijk
duidelijkheid te bieden”, zegt de Tubbergse wethouder. “Maar we
moeten ook goed alles in kaart brengen, voordat we een goed
overwogen besluit kunnen nemen. Daar zijn we nu druk mee bezig.
Maar wat de uitkomst ook is: de SW-medewerkers van Soweco
behouden hun werk, werkomgeving, salaris en goede begeleiding en
zorg. Het zal hooguit zo zijn dat er andere naam op het loonstrookje
komt. Of dat medewerkers van de groenploeg bijvoorbeeld een jas van
de gemeente aan hebben, in plaats van Soweco.”

