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Nummer 5, mei 2020    

 

 
 

VAN DE MANAGEMENTTAFEL 

Concern voor Werk beleeft een onzekere periode. 

Door de verspreiding van het coronavirus heeft 

een aantal bedrijfsactiviteiten stil gelegen. Deze 

komen langzaam weer op gang. Maar zeker nog 

niet in die mate die we graag zouden willen. 

Onzekerheid is voor iedereen heel lastig om mee 

om te gaan. Het is onzeker of we het virus 

helemaal kunnen bedwingen, het is onzeker hoe 

ons werk er de komende tijd uitziet en het is 

onzeker hoe het gaat met de bedrijven waar we 

voor mogen werken. We houden als directie goed  

 

vinger aan de pols. Zo zorgen we ervoor dat 

binnen en buiten onze panden veilig gewerkt kan 

worden. We proberen met iedereen zo goed en zo 

kwaad als het gaat contact te houden. Het is fijn 

te merken dat juist in deze onzekere tijd iedereen 

bereid is zijn schouders eronder te zetten. En we 

weten, ook uit het verleden, samen zijn we sterk! 

Als we dat ook in deze onzekere tijd weten vast te 

houden komt het uiteindelijk wel weer goed.  

 

 

 

 

Foto’s: 

Concern voor Werk 

heeft een scherm 

ontwikkeld om veiliger 

te kunnen werken in 

deze coronatijd. Het 

scherm bestaat uit 

een houten frame met 

doorzichtig plastic. Al 

veel bedrijven en 

instellingen hebben 

schermen besteld. De 

vestigingen van 

FlevoMeer Bibliotheek 

hebben de schermen 

geplaatst bij de 

inlever- en 

uitgiftepunten. Bij 

zorginstanties, in 

scholen, 

schoonheidssalons en 

garagebedrijven zijn 

de schermen 

inmiddels te vinden 

op bureaus, bij balies 

of kassa’s. 
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OVERLIJDENSBERICHTEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO SW  

Er is een principeakkoord bereikt over de cao SW. 

Vanwege de Covid-19 (Corona) crisis hebben 

partijen ervoor gekozen een eenjarige cao 

overeen te komen. De looptijd wordt dan ook van 

1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In 

grote lijnen betreft het een verlenging van de 

huidige cao en enkele aanvullende onderwerpen. 

Zodra dit akkoord definitief wordt gemaakt, we 

verwachten eind juni 2020, zullen wij dit uiteraard 

met jullie communiceren.  

 

Wat is de inzet? 

De salarisontwikkeling blijft zich op dezelfde 

manier als in cao 2015-2018 ontwikkelen.  

Koffie- en theegeld wordt vanaf 1 juli 2020 

afgeschaft.  

Er wordt goed gekeken naar het betaalbaar 

houden van pensioenen.  

De tekst wordt waar nodig duidelijker gemaakt.  

 

 

KOFFIEGELD  

Het directieteam van Concern voor Werk heeft 

besloten dat, naast de medewerkers uit de SW, 

ook alle andere medewerkers van Concern voor 

Werk vanaf 1 juli 2020 geen koffiegeld meer 

hoeven te betalen.  

 

 

VAKANTIE/VERLOF  

Wanneer je vakantie of verlof hebt aangevraagd 

en je leidinggevende is daarmee akkoord gegaan, 

dan ben je die periode vrij. Soms vragen mensen 

of zij het verlof mogen intrekken om het op een 

ander moment in te zetten. Door de coronacrisis 

is het voor Concern voor Werk heel belangrijk dat 

we geen vakantie/ verlofpiek gaan krijgen en 

daarom is het verplaatsen of intrekken van verlof 

niet mogelijk. De belangen voor Concern voor 

Werk zijn hierbij zwaarwegend. De productie moet 

door blijven draaien met voldoende personele 

bezetting. Wij rekenen op uw begrip.  

 

 

RIENKS ARBODIENST  

Afspraken met de bedrijfsarts blijven tot 1 juli 

2020 telefonisch. Zorg er voor dat je 

telefoonnummer bekend is bij Concern voor Werk 

en dat je bereikbaar bent op het afgesproken 

tijdstip.  

 

 

 

 

 

Op 20 april 2020 is overleden onze collega 

 

WIM VAN STEENSELEN 
 

op 51-jarige leeftijd.  

 

Wim werkte sinds 15 juni 2017 bij Concern 

voor werk. Hij werkte samen met W. 

Winters, F. de Heij en M. Marbus onder 

leiding van W. Verhoeven bij Groen. Hij 

verrichte alle voorkomende 

werkzaamheden in het gemeentelijk groen 

in Noordoostpolder (Bant, Luttelgeest en 

Rutten).  

 

Wim was een gewaardeerde medewerker 

en collega.  

Onze collega  

 

PETER RENZENBRINK 
 

is overleden op 25 april 2020. 

 

Peter heeft 12 jaar bij de Technische 

Dienst gewerkt. Ook heeft hij bij Groen, op 

de Houtafdeling en in de Kwekerij gewerkt. 

De laatste periode werkte hij op de 

afdeling Montapak in Lelystad.  

 

Peter was een gewaardeerde medewerker 

en collega.  

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 

21 mei 2020 (Hemelvaart) is overleden 

onze collega 

 

ALETTA VAN ZONNEVELD  
 

op 63-jarige leeftijd.  

 

Aletta was in dienst van Concern voor 

Werk sinds 1 oktober 2001 en werkzaam 

op afdeling Montapak Lelystad. Zij is 

doorgegroeid van meewerkend voorvrouw 

naar werkleidster Montapak (2007). Aan de 

Vaartweg gaf ze leiding aan de stilteruimte.  

 

Met het overlijden van Aletta verliezen we 

een gewaardeerde medewerker en collega. 

We zullen haar missen.  
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Nummer 5, mei 2020 (vervolg) 

 

 
 

LINTJE 

Tot zijn grote verrassing kreeg Onno Vermooten 

vrijdag 24 april van de Lelystadse burgemeester 

Ina Adema telefonisch het bericht dat het Zijne 

Majesteit heeft behaagd hem te benoemen tot Lid 

in de Orde van Oranje Nassau.  
Onno heeft zijn koninklijke onderscheiding vooral 

te danken aan zijn jarenlange, tomeloze inzet voor 

de zwakkeren in de samenleving. Zijn inzet en 

enthousiasme is voor velen een inspiratie om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 

helpen bij het vinden en behouden van werk.   
In een reactie liet Onno het volgende weten: 
‘Ik ben dankbaar en trots en besef me dat ik het 

boegbeeld mag zijn van een geweldige 

organisatie (zowel Concern voor Werk als 

Werkbedrijf Lelystad) waar iedereen een bijdrage 

aan levert. In die zin beschouw ik deze 

onderscheiding als een compliment aan ons 

allemaal. Dank jullie wel.’ 

 

IN/UIT DIENST  
In dienst   
Smorenburg, 
M.A.M. FeZa 

Nijboer, G.J. Groen E  

Ridder, L. de Groen E  

Roskam, K. Groen E groep  

Hankel, A. Groen E 

Ciere, R. Groen Lelystad  

  
Uit dienst   

Wennekes, F.W.A. Batavia 

Boersma, T. Divisie Industrie 

Hoiting, C. Bedr. buro Montapak E 

Jong, H. de Groen E  

Jong, R.H. de SSF  

Beets, P.M. Deta Lelystad  

 

 

 

OR-NIEUWS  
 
Beste collega’s, 
  
Hopelijk bereikt dit bericht jullie in goede 
gezondheid.  
 
Coronacrisis 
We leven nu in een uitzonderlijke tijd waarin de 
coronacrisis een grote rol speelt in ons dagelijks 
leven. Langzaam maar zeker krijgt de 1,5 meter-
samenleving binnen Concern voor Werk vorm. 
Binnen de Ondernemingsraad speelt dit 
onderwerp een grote rol.  
Het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk 
om met grote groepen te vergaderen. Daarom 
vergadert het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Ondernemingsraad samen met de directie. Het 
DB bestaat uit Jeannette Kolk (voorzitter), Jan 
Meindert Keuter (secretaris), Tiemen de Boer 
(plaatsvervangend voorzitter) en Paulina 
Voorthuijsen.  
 
Nieuwe Ondernemingsraad 
Ook zal de nieuwe Ondernemingsraad in de 
nabije toekomst geïnstalleerd worden. Daarna 
zullen de nieuwe OR-leden zich ook voorstellen. 
Hierover zullen wij jullie berichten.  
De volgende kandidaten komen in de 
Ondernemingsraad. 
 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
IJsselmeergroep – Wsw-werknemers 

1. Jan Meindert Keuter 
2. Tiemen de Boer 
3. Inge Brusse 
4. Daniël Baving 
5. Richard Post 
6. Jeroen Ronda 

Medewerkers in dienst bij Concern voor Werk 
N.V. en Ambtenaren 

1. Jeannette Kolk 
2. Asmira Vranjkovina 
3. Cornelis van der Wel 

Werkbedrijf Lelystad 
1. Ronald van Hattem 
2. Paulina Voorthuijsen 

Schoonmaak Service Flevoland 
1. Debbie Betgen 

 
Tot slot: blijf gezond allemaal! 
  
Met vriendelijke groet,   
Asmira 


