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Onderwerp : Oprichting Besloten Vennootschap voor het werkgeverschap Beschut Werk
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:
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: 31 januari 2020

Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet,
Het Algemeen Bestuur van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft deze week besloten
het voorgenomen besluit tot oprichting van Slinge Werktl B.V. per 1 april 2020 am te zetten in
een definitief besluit.
Uitgangspunt
Het Dagelijks Bestuur heeft de Sociale Dienst de opdracht gegeven uit te werken wetke
rechtsvorm het meest geschikt is om de dienstverbanden structureel in onder te brengen. Door
het Dagelijks Bestuur zijn er uitgangspunten geformuleerd. Een van de uitgangspunten is
invulling te geven aan "goed werkgeverschap".
Op de huidige medewerkers (tot 1 april in dienst van arbeidsmarktintermediair Djopzz) en
toekomstige medewerkers van Slinge Werkt! B.V. gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAO
voor Uitzendkrachten. Om daarnaast lokale invulling te geven aan de term "goed
werkgeverschap" warden daar aanvullende voorwaarden aan toegevoegd.
Op 30 januari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om op onderstaande punten positief af
te wijken ten gunste van de huidige en toekomstige medewerkers nieuw Beschut Werk:
•
•
•
•
•
•

Maximaal drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aan te bieden.
Medewerkers vanaf de start van het dienstverband de uitgebreide Plusregeling van
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) aan te bieden.
Bij arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste jaar het loon volledig door te betalen,
en gedurende het tweede jaar een loondoorbetaling van 70% te hanteren.
Geen wachtdag in te stellen bij een melding van arbeidsongeschiktheid.
Bovenwettelijke vakantie-uren op te laten bouwen gedurende (een periode van)
arbeidsongeschiktheid.
Aan te sluiten bij de reiskostenvergoeding woon-/werk van de inlener, indien deze
ontbreekt na zes kilometer € 040 per kilometer te vergoeden.

.,•in•

''•-

gemeente

Berkelland

4:0

geme en te

Oost Gelre

gemecrqc

Wmterswijk

•
•

Reiskosten in relatie tot een bezoek aan de bedrijfsarts te vergoeden A € 0,19 per
kilometer.
Het opgebouwde verlof bij Djopzz over te hevelen naar Slinge Werkti B.V.

In uw vergadering op 13 februari 2020 zal onze beleidsmedewerker Jolanda Kuipers u een
update geven van de stand van zaken met betrekking tot nieuw Beschut Werk.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek,

J.B.M
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