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PERSBERICHT
9 januari 2014
SWB Bouw wordt Noaber Bouw
Per 1 januari 2014 is het bouwbedrijf van SWB overgenomen door Tom Koster, voormalig
clustermanager. Het bouwbedrijf wordt voortgezet als Noaber Bouw B.V.
Noaber Bouw neemt alle werkzaamheden van SWB Bouwbedrijf over en blijft gevestigd op het
bekende adres aan de Burenweg in Borne. Een groot gedeelte van de medewerkers gaat mee
en wordt gedetacheerd bij Noaber Bouw. Jeroen van der Geest: “Het detacheren van
medewerkers past goed in het landelijke beleid om voor zoveel mogelijk Wsw-medewerkers
een passende werkplek bij reguliere werkgevers te vinden. SWB heeft de overtuiging dat het
ontwikkelen van mensen het beste kan worden vormgegeven in een reële werkomgeving bij
een reguliere werkgever. Wij wensen Tom Koster en alle medewerkers heel erg veel succes
met Noaber Bouw.”
Tom Koster: “Noaber Bouw blijft
met haar eigen specialisaties;
bouw, onderhoud, houtbewerking
en (praktijk)opleiding in de markt
opereren. Door onze hoge inzet en
flexibele instelling zijn wij een
goede partner voor zowel
particulieren als ondernemers en
instellingen. Wij hebben
maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel
staan en werken samen met DCW,
Top-Craft, Soweco en SWB.
Kwaliteit en service zijn voor ons de
kernbegrippen waar wij voor staan.”

Noot voor de redactie:
SWB is het arbeidsontwikkelbedrijf van de gemeenten Hengelo, Borne en de Hof van Twente.
SWB ontwikkelt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle werknemers. Kijk voor
meer informatie op www.swb.nl of neem contact op met Jeroen van der Geest, Algemeen
Directeur, T.074-2492222, E. j.vandergeest@swb.nl
Noaber Bouw is een sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie, gericht op bouw,
onderhoud, houtbewerking en vakopleidingen. Kijk voor meer informatie op www.noaberbouw.nl
of neem contact op met Tom Koster, T. 074-2666555, E. tom@noaberbouw.nl

