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Nummer 3, mei 2021     

 

  
 

VAN DE DIRECTIETAFEL 

Het lijkt er op dat deze zomer licht aan het eind 

van de Coronatunnel komt. Langzaam maar zeker 

mogen er weer meer dingen en gaan we op weg 

naar de oude situatie. Steeds meer mensen zijn 

gevaccineerd, ook bij Concern voor Werk en 

Werkbedrijf Lelystad. Daarnaast loopt het aantal 

besmettingen terug. Toch is er nog geen 

aanleiding om onze protocollen en beleid aan te 

passen. Het virus is nog steeds onder ons en we 

moeten waakzaam blijven. We merken dat het 

lastig is om ons te houden aan de voorschriften. 

Ook al is dit soms begrijpelijk, we moeten streng 

zijn. Vooral het dragen van een mondkapje bij het 

wisselen van werkplek of wanneer mensen 

gezamenlijk in de auto zitten, blijft van groot 

belang. Uiteindelijk moeten we er samen voor 

zorgen dat we binnen Concern voor Werk en 

Werkbedrijf Lelystad veilig blijven werken.  

  

De afgelopen maand zijn de traditionele 

jaarrekeningen van zowel Concern voor Werk als 

het Werkbedrijf Lelystad vastgesteld door de  

aandeelhouders (onze gemeenten). Ook al was 

het geen gemakkelijke situatie, toch zijn de  

 

 

resultaten op peil gebleven. Dat is goed bericht! 

Daarom een compliment aan iedereen die 

zijn/haar steentje heeft bijgedragen.  

 

Op onze locatie in Emmeloord aan de 

Produktieweg zal de komende maanden het 

nodige verbouwd worden. Allereerst wordt het dak 

van ons magazijn vernieuwd. Daarna worden 

zonnepanelen gelegd op het dak. Net als in 

Lelystad dragen we zo bij aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen. Ook de verlichting 

van het magazijn en de productieafdelingen wordt 

vernieuwd. Mochten deze verbouwingen voor 

overlast zorgen dan vragen we jullie begrip 

hiervoor. Uiteindelijk worden we er allemaal beter 

van. 

 

Opnieuw vragen we jullie medewerking voor de 

verkeersveiligheid rondom onze gebouwen. Houd 

je aan de maximumsnelheid (max. 10 km/uur) en 

heb oog voor de collega’s. Uiteindelijk willen we 

allemaal veilig op het werk komen en weer naar 

huis gaan. 

 

 

In de 

groenvoorziening in de 

gemeente 

Noordoostpolder wordt 

onkruid bestreden met 

heet water van bijna 

100ºC en niet met 

chemische middelen. 

Van deze werkwijze 

werd een mooi filmpje 

gemaakt met 

medewerking van 

Concern voor Werk. 

Dit filmpje is te vinden 

op de website van 

Concern voor Werk.  
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OVERLIJDENSBERICHT  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJZONDER VERLOF VOOR CORONA 

VACCINATIE? 

Wij vragen alle medewerkers om de afspraak voor 

de vaccinatie buiten werktijd te plannen, tenzij het 

echt niet anders kan. Mocht het toch onder 

werktijd vallen, dan dien je dit aan te geven bij 

jouw leidinggevende, het verlof wordt dan geboekt 

als bijzonder verlof. 

 

GROOT WERKOVERLEG  

Het groot werkoverleg is vervallen door Corona. 

Hopelijk kan na september 2021 het groot 

werkoverleg weer hervat worden.  

 

KEURMERKEN  

Begin mei zijn de kwaliteits- en groenkeurmerk 

van Concern voor Werk weer periodiek 

gecontroleerd. De van belang zijnde punten zijn 

bij alle afdelingen goed op orde. Wel zou de 

registratie van acties en metingen nog wat beter 

gestroomlijnd kunnen worden.  

De algemene indruk van de controleur is erg 

positief. Iedereen was bereid om mee te werken 

aan de controle. Ook heeft de controleur goede 

indrukken opgedaan op de werklocaties. Het 

merendeel van de geïnterviewde medewerkers 

was positief over de werklocatie en de prettige en 

gezellige sfeer.   

 

JAARVERSLAG 2020  

Belangstelling voor het jaarverslag 2020? Kijk dan 

op www.concernvoorwerk.nl  

 

 

 

NIEUW OBJECT SCHOONMAAKSERVICE 

FLEVOLAND     

Sinds april verzorgt Schoonmaakservice 

Flevoland de schoonmaak in het voormalige 

ziekenhuis in Emmeloord, het Dr. Jansencentrum. 

Dit centrum doet op dit moment dienst voor allerlei 

zorginstellingen zoals o.a. het Antonius 

ziekenhuis, de Bergmankliniek, de GGZ en de 

GGD die er momenteel vaccineert. Dit betekent 

dat SSFvanaf nu ook specialistische schoonmaak 

in haar pakket heeft. Daar zijn we erg blij mee! 

Met de overname van deze 

schoonmaakwerkzaamheden hebben we er vier 

nieuwe collega’s bijgekregen. Samen met twee 

collega’s die al voor ons werken, zorgen zij ervoor 

dat het hele gebouw netjes en schoon is. 

 

 
 

 
 

VAKANTIEWERK   

Concern voor Werk zoekt vakantiekrachten voor 

de Schoonmaak, de Kwekerij en 

de Groenvoorziening. Meer informatie én het 

inschrijfformulier zijn te vinden op 

www.concernvoorwerk.nl/vacatures. Informatie 

over deze vakantiebaantjes is ook te vinden op de 

publicatieborden.  

 

 

 

 

 

Op dinsdag 18 mei 2021 is onze collega 

  

PETER VAN TAARLING 

  

op 55-jarige leeftijd overleden na een kort 

ziekbed. 

  

Peter was sinds 1983 bij Concern voor Werk 

werkzaam bij voornamelijk de groenvoorziening 

in Lelystad. 

  

Hij was een fijne, betrouwbare collega die gemist 

zal worden. 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=schoonmaak&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800351027947163648
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kwekerij&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800351027947163648
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=groenvoorziening&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6800351027947163648
http://www.concernvoorwerk.nl/vacatures
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KENNISMAKEN MET NIEUWE COLLEGA’S  

-Dagmar Feenstra woonachtig in Franeker.  

Op 6 april jl. is Dagmar aan de slag gegaan als 

trajectmanager. Voorheen was zij werkzaam bij 

Pastiel/Empatec als jobcoach. Een leuke baan, 

maar Dagmar was toe aan een nieuwe uitdaging 

en werkomgeving. Die heeft ze gevonden bij 

Concern voor Werk.  

 

 
 

-Carla Dönerler woonachtig in Almere.  

Sinds 12 april jl. werkt Carla als medewerker 

crediteurenadministratie bij CvW in Lelystad. 

Hiervoor heeft ze gewerkt bij verschillende 

bedrijven, waaronder het American hotel en 

Hands on ICT. 

Liefhebberijen van Carla zijn o.a. reizen (ook 

regelmatig naar haar geboorteland Portugal), 

powerwalken (ze geeft wekelijks les), lange 

wandelingen, moestuinieren en hoelahoepen. 

 

 
 

-Petra van der Kolk woonachtig in Zeewolde 

Petra is op 17 mei jl. gestart als medewerker 

Personeels- en cliëntadministratie. Haar roots 

liggen in het zuidelijkste puntje van Nederland. 

Voor de liefde heeft ze dit prachtige 

heuvellandschap verlaten om in Zeewolde te gaan 

wonen.  

Na het afronden van een sociale studie, het 

opdoen van werkervaring was Petra toe aan de 

volgende stap in haar carrière. Die heeft ze 

gevonden bij Concern voor Werk.  

In haar vrije tijd trekt Petra er graag op uit, sport 

ze om weer op te laden of bezoekt ze familie en 

vrienden in Maastricht. 

 

 
 

AFSCHEID   

-Karin Hofstra    

Op 29 april hebben wij Karin Hofstra uitgezwaaid. 

Karin gaat van haar pre-pensioen genieten. Door 

Corona was een grote receptie niet mogelijk, 

maar toch is Karin erg verwend door haar 

collega’s. Namens Karin hartelijk bedankt voor de 

lieve woorden en mooie cadeautjes!! Karin kijkt 

met een warm hart terug op 20 jaar werk bij 

Concern voor Werk, bedankte al haar collega’s 

hartelijk voor de fijne samenwerking en het bedrijf 

voor de kansen die ze heeft gekregen.  

Wij willen Karin ook hartelijk bedanken voor haar 

inzet de afgelopen jaren en wensen haar een 

mooi nieuw avontuur. Het ga je goed Karin!! 
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-Sina Debi 

Sina Debi heeft afscheid genomen van 

SchoonmaakService Flevoland. Zij gaat genieten 

van haar welverdiende pensioen. Sina werkte 

sinds 2016 bij SSF, maar was al sinds 1999 

werkzaam in de schoonmaaksector.  

 

 
 

IN EN UIT DIENST  

 

In dienst    

Barbosa Vasco-Dönerler, C.S. Feza  

Kolk-Boumans, P.A.J.M. van der PCA 

Jong, M. de Montapak L 

Bergmann, V. Montapak L  

Klaasse-Bos, J.H. Montapak L  

Poelstra, J. Groen  

Jansen, J.R. Groen L 

    

Uit dienst    

Visser, J. Montapak E  

Lansdorf, D.S. SSF  

Hofstra-Rodink, K. PCA 

Marel, C.M. van der Deta  

 

JUBILARISSEN     

-Piet Woldman 

Onlangs was Piet Woldman van de afdeling hout 

in Emmeloord 12,5 jaar in dienst. Uiteraard waren 

er bloemen en een ‘elleboog’ voor de jubilaris.  

Piet, namens het hele team: bedankt voor je inzet 

de afgelopen 12,5 jaar en…. op naar de 25 jaar. 

 

 

 

-Jannamarrie de Graaf       

Op 1 mei was Jannamarrie de Graaf, afdeling 

PCA, 12,5 jaar in dienst. Natuurlijk is Jannamarrie 

in het zonnetje gezet. Wij wensen haar nog mooie 

jaren toe bij Concern voor Werk!! 

 

 
 

-Luc de Ridder     

Luc was 25 jaar werkzaam binnen de sociale 

werkvoorziening. Hij is vorig jaar juni vanuit de 

NoordWestGroep bij Concern voor Werk in dienst 

gekomen als terreinbeheerder/tuinman op het 

NLR/DNW terrein in Vollenhove. Luc heeft het 

enorm naar zijn zin en onze opdrachtgever is dik 

tevreden. Onder het genot van koffie en taart 

hebben we Luc in het zonnetje gezet.   

 

 
 

-Paulien van Os     

Op 3 mei was Paulien van Os 12,5 jaar in dienst 

bij Schoonmaakservice Flevoland! 

Uiteraard even een foto gemaakt van Paulien mét 

de bloemen die ze heeft ontvangen van Edith en 

Melika. Gefeliciteerd Paulien! 

 

 


