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VAN DE MANAGEMENTTAFEL 
Zoals elk jaar wens ik alle collega’s van Concern 
voor Werk en Werkbedrijf Lelystad een goed en 
gezond Nieuwjaar toe. Dit jaar hebben deze 
woorden wel een heel speciale lading gekregen. 
Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met 
Corona. De verspreiding van dit virus heeft voor 
iedereen grote gevolgen gehad, zowel privé als 
op het werk en we zijn er nog niet van af. 
Ondanks dat de eerste inentingen hebben 
plaatsgevonden lijkt de verspreiding van het virus 
nog onvoldoende onder controle. Ondertussen 
moeten we er het beste van maken. Belangrijk 
blijft het naleven van de maatregelen. Op het werk 
kunnen we hier gelukkig nog steeds invulling aan 
geven en daar waar het niet lukt, blijven collega’s 
thuis.  
 
Samen met financiële steun van de overheid is 
het ons toch gelukt om 2020 positief af te sluiten  
 

 
en dat is een bijzondere prestatie in deze 
moeilijke tijd. De directie wil alle medewerkers 
bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.  
 
Ook 2021 belooft een bijzonder jaar te worden. 
Zodra het weer kan zullen we onze activiteiten 
weer verder gaan uitbreiden en met volle inzet 
onze klanten blijven bedienen, want daar zijn we 
goed in. Zodra het weer kan zullen we ook vieren 
dat we terug kunnen naar de normale 
omstandigheden en daar hoort een 
personeelsfeest zeker bij.  
 
Nogmaals, ondanks alles, wens ik jullie een mooi 
2021 toe en spreek de wens uit dat het jullie op 
het werk en in jullie privéleven voorspoedig zal 
gaan.  
 
Onno Vermooten 
 

 

Foto: Concern voor Werk staat voor betrokken ondernemen. Dit betekent o.a. aandacht voor het milieu. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de elektrische bedrijfswagens. Inmiddels zijn er ook zonnepanelen gemonteerd op 
het dak van het pand aan de Vaartweg. Het gaat om ca. 600 stuks.   
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BETAALDATA SALARISSEN 2021  
IJsselmeergroep, Concern 
voor Werk, Lavora, 
Werkbedrijf Lelystad en 
Toezicht en Handhaving  

Schoonmaak Service 
Flevoland 

    

22 januari 2021 5 februari 2021 

23 februari 2021 5 maart 2021 

23 maart 2021 7 april 2021 

23 april 2021 7 mei 2021 

21 mei 2021 7 juni 2021 

23 juni 2021 7 juli 2021 

23 juli 2021 6 augustus 2021 

23 augustus 2021 7 september 2021 

23 september 2021 7 oktober 2021 

22 oktober 2021 5 november 2021 

23 november 2021 7 december 2021 

17 december 2021 7 januari 2022 

 

CORONA EN VITALE PROCESSEN  
De regering heeft bij het vaststellen van de 
coronamaatregelen steeds een bijzondere 
uitzondering gemaakt voor mensen die werken in 
vitale processen en vitale beroepen. Het gaat om 
werk waarvan de regering en de samenleving 
vinden dat deze werkzaamheden perse door 
moeten gaan, omdat ze te belangrijk, of anders 
gezegd te vitaal zijn om stil te leggen. 
Binnen Montapak wordt ook gewerkt aan vitale 
processen. 
Het gaat om het vervaardigen van de setjes voor 
het darmkankeronderzoek en het gaat om het 
vervaardigen van thermische verpakkingen. 
De setjes die wij maken voor het 
darmkankeronderzoek, worden vervaardigd in 
opdracht en in samenwerking met de firma 
Daklapack in Lelystad. Zij hebben weer de 
opdracht van het RIVM om deze setjes te maken. 
Dit is hetzelfde RIVM waar wij het afgelopen jaar 
steeds over horen op de radio, televisie, internet 
en lezen in de bladen. Het RIVM speelt een grote 
rol in het helpen om Corona te beheersen. De 
darmkankersetjes worden opgestuurd naar 
mensen van 55 jaar en ouder. Met de setjes kan 
vroegtijdig worden vastgesteld of mensen 
darmkanker hebben. Hierdoor kan er sneller 
worden ingegrepen en kunnen mensen worden 
gered. Het is natuurlijk heel belangrijk dat dit werk 
door kan gaan. 
 
Het vervaardigen van thermische verpakkingen 
doen wij voor de firma Dopak in Lelystad. De 
thermische verpakkingen zijn zo gemaakt dat er 
medicijnen gekoeld in vervoerd kunnen worden. 
Ook dit werk moet natuurlijk doorgaan. Via de 
media horen we nu ook hoe belangrijk het is dat 

dit soort verpakkingen gemaakt worden. Want ook 
de vaccins die voor de bestrijding tegen Corona 
worden gemaakt, moeten gekoeld vervoerd 
worden. Deze verpakkingen zijn dus nodig om 
mensenlevens te redden. 
 
Wij zijn trots dat wij een bijdrage kunnen leveren 
aan het maken van deze verpakkingen. Je denkt 
er niet over na, maar hiermee worden 
mensenlevens gered! 
 
INTEGRAAL GROENONDERHOUD  
Het groenbedrijf timmert spreekwoordelijk flink 
aan de weg. Vanaf dit jaar wordt er voor de 
gemeente Lelystad gewerkt vanuit het concept 
van íntegraal groenonderhoud’. 
Het komt er op neer dan Concern voor Werk voor 
een wijk geheel verantwoordelijk is voor het 
groenonderhoud. Het gaat dan niet alleen om het 
schoffelen, het onderhoud aan de hagen en het 
maaien van gazons maar ook om het 
schoonhouden van de verharding en dergelijke.  
Voor de gemeente Noordoostpolder doet het 
groenbedrijf dit al een aantal jaren, naar 
tevredenheid van de gemeente. 
Het vraagt om een goede planning, het vraagt om 
een gemotiveerd team en het vraagt om goede 
afstemming met zowel de gemeente als met de 
bedrijven waar wij mee samenwerken. 
Het is een mooie invulling van ons idee van het 
invullen van een sociale onderneming, waarin we 
betrokken zijn bij elkaar! 
 
PILOT GFT-INZAMELING URK  

Op 14 januari jl. is de pilot kleinschalige 

wekelijkse gft-inzameling (groente, fruit en 

tuinafval) in het oude dorp Urk van start gegaan. 

De bewoners krijgt de beschikking over een gft-

afvalemmer, die wekelijks opgehaald wordt door 

medewerkers van Concern voor Werk.  
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MEUBELPRODUCTIE VOOR YALA GEWIJZIGD 
De meubelproductie voor Yala is de laatste 
maanden geheel gewijzigd. Jarenlang hebben we 
ruw steigerhout gebruikt waar na verwerking veel 
aan geschuurd moest worden.   
Vanaf nu wordt gebruik gemaakt van geschaafd 
hout dat in een eikenkleur is gebeitst. 
Dit is veel prettiger werken voor de medewerkers 
en het resultaat is veel mooier. 
 

BELETTERING AUTO’S SSF   
Net als de nieuwe kleding van SSF worden ook 
de auto’s voorzien van het vernieuwde logo.  
 

 
 

 
 
BIJSPRINGEN MOGELIJK DANKZIJ NIEUWE 
ROLLENBAND 
Het is op de afdeling Montapak in Lelystad ‘Alle 
hens (of ook wel ‘alle hands’) aan dek’! De nieuwe 
rollenband bij Jolanda op de stilteafdeling is 
officieel in gebruik genomen! Met enthousiasme 
werken de medewerkers in alle rust aan deze 
band. Zo kan nu ook de stilteafdeling bijspringen 
bij de verhoogde vraag naar darmonderzoek 
pakketjes.    
 

 
   
 
 
KENNISMAKEN MET SYLVIA BREUKELAAR  
Sylvia Breukelaar is begin 2021 gestart als 
Teamleider Leerbedrijf Batavialand: 
 
Mijn naam is Sylvia 
Breukelaar. Ik woon in 
Lelystad samen met 
Manuel en onze 2 
kinderen Jens (8) en 
Sanna (6).  
Ik vind het heerlijk om 
mijn vrije tijd te besteden 
aan/met mijn gezin. We 
zijn lekker actief en 
crossen regelmatig door 
de bossen met onze mountainbikes. Daarentegen 
vind ik het ook leuk om met de kinderen koekjes 
te bakken of een museum te bezoeken. Ook ga ik 
graag met vrienden naar een concert of festival. 
Hopelijk kan dat snel weer als Corona onder 
controle is. 
Kortom ik houd van gezelligheid, mensen om mij 
heen en sta graag voor iedereen klaar. Wil je 
meer van mij weten kom gerust langs. Ik ben 
namelijk ook benieuwd wie jullie zijn. 
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JUBILEA  
-Jan-Kees Brouwer, 12,5 jaar in dienst 
Hieraan is aandacht besteed in het bijzijn van de 
werkleiding, het bedrijfsbureau en teamleider 
Wilco Dekker. Dit op de eerste dag van verplichte 
mondkapjes binnen CvW. Jan-Kees heeft voor dit 
jubileum een mooi, corona-proof bloemetje 
ontvangen! 
   

 
 
-Anneke Menting, 40 jaar in dienst 
Op 1 december jl. was Anneke Menting, 
medewerkster PR & communicatie, 40 jaar bij 
onze organisatie in dienst! Dit heugelijke feit ging 
uiteraard niet onopgemerkt voorbij.  
 

 
 
-Sjaak Dwars, 25 jaar in dienst  
Groen Lelystad had een jubilerende medewerker. 
Sjaak Dwars was op nieuwjaarsdag 25 jaar in 
dienst bij Concern voor Werk. Door Corona kon 
hier alleen op sobere wijze aandacht aan besteed 
worden. Voor de jubilaris en zijn collega’s waren 
er wel gevulde koeken. Hier werd goed van 
genoten. Natuurlijk waren er ook bloemen en 
felicitaties van de directie voor Sjaak.   
 

 

AFSCHEID   
-Michael Jutte       
Michael Jutte heeft na 11 jaar afscheid genomen 
van Concern voor Werk en gaat zijn carrière bij 
een ander bedrijf voortzetten.  
 

  

-Seif Hassan 
Montapak Lelystad heeft in december afscheid 
genomen van Seif Hassan. Hij gaat genieten van 
zijn welverdiende pensioen!  
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IN HET ZONNETJE       
-Jan Snoeijenbos  
Begin december is Jan Snoeijenbos in het 
zonnetje gezet. Jan zet zich als vrijwilliger al 10 
jaar met hart en ziel in op de afdeling technische 
dienst te Emmeloord. Dat hebben we gevierd.  
Hij mocht naast hartelijke felicitaties van directe 
collega’s en Sander Post een bloemetje 
ontvangen namens Concern voor Werk.   
 

-Clari van Dalen  
Clari van Dalen van SSF is onlangs in het 
zonnetje gezet door de kinderopvang van IKC 
Zuiderzee in Lelystad. Dit alles voor haar werk in 
deze coronatijd en omdat ze er ook nu altijd is.   
Leuk dat een klant de waardering laat zien.  
 

 
 
 
 

 
 
WERKFIT TRAJECT GROEN DOEN URK    
In juni zijn statushouders gestart in het WerkFit 
traject Groen Doen op Urk onder leiding van 
Gerrit Nijboer. De statushouders hebben een 
bijdrage geleverd aan het onderhouden van het 
groen binnen de gemeente Urk. Dit was een groot 
succes. Daarvoor hebben zij eind november het 
Certificaat WerkFit mogen ontvangen.  
 

 
 
 

IN/UIT DIENST  
 

In dienst   
Kramer, A.L. Montapak E  
Alsadi, W. Montapak L 
Granviel, N.A. Montapak L 
Ploeg, J.L. van der Kwekerij  
Janssen, Y. SSF L  
  
  
Uit dienst   
Hiegentlich, R. Montapak L.  
Mathoera, T.B. Montapak L 
Dobber, E.L. Montapak L 
Ulendorp, F.J.M. Montapak L  
Hassan, S.E.A.Z. Montapak L  
Offerman, N.K. SSF L 
Dooper, A.A.W.M. Groen L 
Bandstra, W. Groen E  
Vries, J.M. de Groen L 
Leeuwen, A. van Batavia 
Romkes, K.H. Deta NOP  
Heuvel, J. van den Deta NOP 
Jutte, M.M. Beh.gebouwen/terreinen 

 

 
 
 
BEDRIJFSREGLEMENT  
Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 
website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 
manual master.  

 
 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
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OR-NIEUWS   
Namens de OR, de beste wensen voor 2021!  
Bijna één jaar na het uitbreken van het 
coronavirus, zit Nederland (weer) in lockdown. 
Het is een noodzakelijke maatregel die zijn 
weerslag heeft op ons allemaal. Het is te hopen 
dat we op korte termijn terugkeren naar ‘het 
normaal’, naar alles wat vanzelfsprekend was 
vóór de eerste lockdown. Laten we met z’n allen 
nog even volhouden om dit doel te bereiken. 
De vergaderdata van de OR voor het nieuwe jaar 
zijn inmiddels vastgesteld. Op 4 februari a.s. vindt 
het eerste eigen OR overleg plaats. Ook heeft de 
OR twee aspirant leden mogen verwelkomen. Zij 
stellen zich hieronder voor. 
 
Hallo, ik ben Karin Peters en ik ben moeder van 
twee jongens. In mijn vrije tijd haak ik graag. 
Ik ben sinds 2000 in dienst bij Concern voor Werk. 
Ik werk vanaf 2009 op locatie bij Topa 
Verpakking. 
Zij hebben mij gevraagd of het me leuk leek om bij 
de OR te gaan omdat er nog niemand was van 
WOL. 
Het lijkt mij leuk om wat meer binnen het bedrijf te 
leren. 
 
Mijn naam is Tineke de Boer. 
Ik ben sinds oktober 2017 gedetacheerd naar 
Werkbedrijf Lelystad, waar ik werkzaam ben als 
werkcoach en jobcoach. Ik begeleid mensen met 
een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de 
begeleiding probeer ik het zelfvertrouwen van de 
mensen te vergroten en er achter komen waar zij 
goed in zijn. Natuurlijk is het ook belangrijk dat zij 
arbeidsritme opdoen. 
Vóór mijn tijd bij Werkbedrijf Lelystad, was ik 
sinds mei 2005 werkzaam bij de gemeente 
Lelystad als participatiecoach Verstrekkingen. 
Hier hield ik mij bezig met het verstrekken van 
bijzondere bijstand, vooral voor schulden en het 
begeleiden naar een schuldhulpverleningstraject. 
In 2014 ben ik als participatiecoach Trajecten aan 
de slag gegaan, waarin ik ook hier mensen 
begeleidde met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar dan gericht op hulpverlening 
of vrijwilligerswerk. 
Ik ben lid geworden van de OR omdat: 

- Ik een sterk gevoel voor rechtvaardigheid 
heb; 

- Daarbij vind ik het belangrijk dat besluiten 
op de juiste gronden worden genomen en 
dat die in het belang van de medewerkers 
zijn en de organisatie en dat besluiten 
juridisch correct zijn; 

- Je krijgt een breder inzicht in de 
organisatie. 

De OR wenst haar nieuwe aspirant leden 
succes; op naar een mooie en vruchtbare 
samenwerking! 

 


