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Nummer 2, maart 2020    

  

 
 

 

VAN DE MANAGEMENTTAFEL 

Iedereen is in de greep van het coronavirus. De 

directie overlegt dagelijks of de genomen 

maatregelen voldoende zijn of dat er nog 

aanvullende maatregelen genomen moeten 

worden. Helaas is het niet mogelijk gebleken alle 

afdelingen door te laten werken. Soms vanwege 

teveel afwezigen, soms omdat de klant 

onvoldoende werk kan aanleveren. Ook de 

komende periode houden we de boel nauwlettend 

in de gaten. We hebben contact met de GGD 

Flevoland en laten ons informeren door het RIVM. 

Regelmatig zullen we jullie via een 

bedrijfsmededeling informeren. Nogmaals 

attenderen we iedereen over de 

veiligheidsmaatregelen die je zelf kan nemen:  

 

 

 

 Regelmatig en goed je handen wassen 

 Niezen en hoesten in je elleboog 

 Geen handen schudden 

 Afstand houden 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 

Op verschillende plekken in ons bedrijf zijn we 

met nieuwe werkzaamheden gestart. Voorbeelden 

hiervan zijn de afdeling Montapak in Emmeloord, 

de Kwekerij en de afdeling Groen. Ook in de 

komende periode starten we met nieuwe 

activiteiten. Voor ons bedrijf is het belangrijk om 

constant nieuwe werksoorten te ontwikkelen. Niet 

alleen als aanbod naar onze medewerkers, maar 

ook om het financiële resultaat op peil te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: 

Onlangs werd de houtafdeling in 

Emmeloord uitgebreid met ruimte 

en met nieuwe machines. Deze 

uitbreiding was noodzakelijk voor 

de extra productie voor 

Luxetenten, maar ook voor de 

dakkapellen van Groothuis (zie 

ook pagina 2). Door de nieuwe 

machines heeft Concern voor 

Werk meer mogelijkheden voor 

de verwerking van hout.  
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ARBODIENST  

Rienks Arbodienst volgt de richtlijnen van het 

RIVM op in verband met het coronavirus. Alle 

consulten van 16 t/m 31 maart zijn omgezet naar 

een telefonisch spreekuur. U wordt op het 

geplande tijdstip gebeld. De professionals van 

Rienks Arbodienst werken vanuit huis en niet op 

locatie van Concern voor Werk. Het 

kantoorpersoneel werkt deels thuis, deels op 

kantoor. Daarom kan het zijn dat een reactie iets 

langer duurt dan normaal als u belt naar Rienks 

Arbodienst.  

 

CAO WSW  
Vanwege de korte looptijd van de cao SW 2019 is 

ervoor gekozen om de geldende tekst niet uit te 

geven in boekvorm. Mogelijk wordt bij de 

onderhandelingen van een cao SW 2020 en 

verder weer gekozen voor het uitgeven van de 

cao-tekst in boekvorm.  

Mocht u op zoek zijn naar de cao. Deze is te 

vinden via de volgende link: https://caosw.nl/wp-

content/uploads/20191208_Cao-tekst-2019.pdf 

 

MEDEWERKERSTEVREDENHEID  

De directie van Concern voor Werk vindt het 

belangrijk om inzicht te hebben in de mate van 

tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de 

medewerkers over het werk en de werksituatie. 

Deze aspecten zijn dan ook gekoppeld aan het 

strategische speerpunt “Iedereen werkt lekker”. 

De uitvoering van het tevredenheidsonderzoek 

start in de loop van het eerste kwartaal van 2020. 

Vervolgens wordt ieder half jaar een onderzoek 

gehouden. In de eerste ronde zullen de 

medewerkers op twee onderwerpen bevraagd 

worden. Dit gebeurt aansluitend aan de te houden 

werkoverleggen. Hierdoor wil de directie een 

continue beeld krijgen in de mate van 

tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de 

medewerkers over het werk en de werksituatie. 

 

WORKSHOP GEZONDE VOEDING   
Wil jij gratis deelnemen aan een workshop 

‘gezonde voeding’? Leren wat je wel en niet zou 

moeten eten op een dag? Tips krijgen van een 

professional? Dat kan. De workshop ‘gezonde 

voeding’ wordt namelijk georganiseerd door een 

deskundige van Zorg van de Zaak in mei 2020 bij 

Concern voor Werk. Deze workshop is voor 

alsnog alleen voor medewerkers in Lelystad. Let 

op: er zijn maar 15 plaatsen beschikbaar. Geef je 

dus snel op bij je leidinggevende. Wie weet ben jij 

er bij. Bij succes wordt deze workshop ook in 

Emmeloord gehouden.  

DAKKAPELLEN  

De houtafdeling van Concern voor Werk gaat  

dak- en wandelementen voor dakkapellen 

produceren voor Groothuis Bouw Emmeloord. 

Een prachtige, terugkerende klus voor onze 

timmerlieden. 

 

 
 

400 NIEUWE WONINGEN VOOR DE KLEINSTE 

INWONERS VAN LELYSTAD  

Tuinvogels als een natuurlijke bestrijdingsmiddel 

van de processierups. Onlangs hebben wij de 

opdracht ontvangen van het Sportbedrijf Lelystad 

om 400 vogelhuisjes op te hangen op de 

sportterreinen van Lelystad. Vogelsoorten zoals 

de koolmees eten de processierups. Met behulp 

van deze vogelkastjes zorgen wij ervoor dat deze 

natuurlijke processierupsbestrijders een bezoekje 

brengen aan het Sportbedrijf. De mezen vinden 

de eikenprocessierups helemaal niet vervelend. 

Dit komt omdat zij hem graag opeten. Vogels 

hebben ingenieuze manieren ontwikkeld om de 

rups te ontdoen van zijn brandharen. Door 

vogelhuisjes op te hangen helpen wij de vogels 

niet alleen de broedperiode door, maar er komt 

ook een hele familie vogels die de 

eikenprocessierups op een natuurlijke en 

efficiënte manier bestrijdt ! 

 

 
 

 



 

 

3 

 

Nummer 2, maart 2020 (vervolg) 

 

 
 

Foto: Op 14 februari jl. heeft de Groene Sluis 

bekendgemaakt hoeveel geld er wordt 

overgemaakt naar goede doelen in Lelystad. Dit 

geld heeft de Groene Sluis verdiend met de 

verkoop van goederen in de kringloopwinkel. 

Esmiralda verzorgt op deze avond altijd de koffie 

met eigen gemaakt gebak voor 150 personen.  

 

 

LAADPALEN BIJ GROEN 

EMMELOORD                  

Op 17 februari jl. is gestart met het plaatsen van 5 

laadpalen (10 laadpunten) op het terrein van 

Groen Emmeloord.  

Naast de twee elektrische auto's die in 

Emmeloord al gebruikt worden, komen er nog drie 

elektrische auto's bij.   

Met 10 laadpunten zijn we ook in Emmeloord 

voorbereid op de toekomst.  

 

 
 

AFSCHEID 

-Teun Hoekman  

Teun Hoekman is eind januari met pensioen 

gegaan. Jan Sietsma overhandigde hem de 

bloemen en de dankdoos. Dit als dank voor zijn 

jarenlange inzet voor de Kwekerij. 

 

 
  

-Marie Oosthuizen  

Marie Oosthuizen geniet inmiddels van haar 

pensioen. Natuurlijk heeft zij niet ongemerkt 

Concern voor Werk verlaten. Op 6 februari jl. was 

er een afscheidsfeestje. Marie heeft 9 jaar 

gewerkt bij de Kwekerij. Zij was een toegewijde 

medewerkster en werkte netjes en goed. 

Stekknippen van Hedera was haar favoriete werk. 

Natuurlijk was er ook regelmatig tijd voor een 

grapje. Tijdens het afscheid werd Marie 

toegesproken en kreeg ze allerlei cadeaus.  
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-Rita Veenkamp  

Rita had voor haar afscheidsfeestje familie en 

vrienden uitgenodigd. Zij en haar gasten kregen 

allereerst een rondleiding door de Kwekerij in 

aanwezigheid van Jan Sietsma en Richard Looije. 

Daarna was het tijd voor de bijeenkomst in de 

kantine. Toespraken, bloemen, de bekende 

dankdoos en cadeaus ontbraken niet. Kortom: 

Rita werd in het zonnetje gezet. Tussentijds 

zorgden de medewerkers van de kantine voor 

heerlijke traktaties. Na een gezellige bijeenkomst 

ging Rita niet met lege handen huiswaarts. Na 45 

jaar Concern voor Werk gaat ze genieten van 

haar welverdiende pensioen.  
 

 
 

Foto: Nog één keertje achter de tafel bij de 

Kwekerij!  

 

-Hans Meijer     

Na een dienstverband van bijna 30 jaar heeft 

Hans Meijer afscheid genomen van Concern voor 

Werk. Hij heeft al die jaren een leidinggevende 

functie gehad bij Groen Emmeloord. Eerst als 

meewerkend voorman en een paar jaar later als 

assistent werkmeester. Op 15 maart heeft hij de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  

We wensen Hans en zijn vrouw nog veel goede 

en gezonde jaren toe. 

 

 
 

IN/UIT DIENST 

 
In dienst   
Veldhuizen, A.G. Groen E 

Weening, R. Groen E 

Douma, H. Groen E  

Moonen, P. Restaurant NOP 

  
Uit dienst   
Helmig, M. WBL  

Hoekman, T. Kwekerij  

Oosthuizen, M.M.E. Kwekerij  

Veenkamp, H.J. Kwekerij 

Groen, M.M. Kwekerij 

Samlal-Fallie, C. Montapak L  

Collewijn, U.A.M. Montapak L  

 

 

BEDRIJFSREGLEMENT  

Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 

website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 

manual master.  

 

 

OR-NIEUWS  

Verkiezingen 31 maart 2020: update 
De Ondernemingsraad publiceert binnenkort de 

kandidatenlijsten per bedrijfsonderdeel, namelijk: 

- Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

IJsselmeergroep (WSW) 

- Concern voor Werk  

- Werkbedrijf Lelystad 

- Schoonmaak Service Flevoland 

Houd het intranet en de (digitale) borden in de 

gaten voor de laatste informatie rondom de 

verkiezingen van de Ondernemingsraad. 

 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie

