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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Het doet ons genoegen u hierbij ons jaarverslag 2010 aan te kunnen bieden. Dit 
jaarverslag is door het Algemeen Bestuur van SOWECO GR en de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van SOWECO NV goedgekeurd en vastgesteld in de 
vergadering van 7 juli jl. 

Het thema van het jaarverslag is vitaliteit. Vitaliteit is kenmerkend voor de wijze 
waarop SOWECO in het verslagjaar heeft geopereerd en een van de belangrijkste 
voorwaarden, waaraan de organisatie in de vóór ons liggende jaren zal moeten 
voldoen voor het realiseren van een succesvolle en verantwoorde bedrijfsvoering. Een 
andere voorwaarde waaraan moet worden voldaan is flexibiliteit. Op het gebied van 
sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie is al enige jaren sprake van snel 
wisselende inzichten en hectische omstandigheden en niets wijst erop dat daaraan op 
afzienbare termijn een einde zal komen. Grote bezuinigingen zijn in het verslagjaar 
doorgevoerd dan wel aangekondigd. Deze bezuinigingen hebben uiteraard directe 
gevolgen voor SOWECO en voor de door het bedrijf gemaakte en te maken 
strategische keuzes. 

U leest in het jaarverslag hoe SOWECO in het verslagjaar met de hier gememoreerde 
ontwikkelingen is omgegaan en hoe de organisatie door het realiseren van 
kostenreductie, het ontplooien van nieuwe activiteiten en het maken van slimme 
keuzes in staat is gebleken verschillende doelgroepen van passend werk te voorzien 
en daarbij een verhoging van het positieve operationeel resultaat te bewerkstelligen. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Met vriendelijke groeten 
SOWECO NV 

Drs R.J.M, van Broekhoven 
Algemeen directeur 
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