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Nummer 4, juli 2021     

 

  
 

VAN DE DIRECTIETAFEL 

Het eerste halfjaar van 2021 hebben we er 

inmiddels opzitten. Verschillende collega’s 

genieten van een welverdiende vakantie en wij 

maken de balans over de eerste zes maanden op. 

Ondanks de coronacrisis zijn we er weer in 

geslaagd een goed financieel resultaat te 

realiseren. Er zijn voldoende opdrachten en alle 

afdelingen dragen bij aan dit resultaat. Dit is zeker 

een compliment waard.  

 

De verbouwingen in Emmeloord verlopen 

voorspoedig. Het dak is vervangen en eind 

augustus beginnen we met het aanbrengen van 

de nieuwe verlichting. In het najaar zullen 

tenslotte zonnepanelen geplaatst worden. Een 

ander aandachtspunt voor onze terreinen en 

gebouwen blijft de verkeersveiligheid op het  

parkeerterrein. Zowel in Emmeloord als in 

Lelystad is regelmatig sprake van roekeloos 

rijgedrag. We willen jullie er nadrukkelijk op wijzen 

dat je op de parkeerterreinen slechts stapvoets 

mag rijden en alle gebruikelijke verkeerregels in 

acht moet nemen. Dit is voor je eigen veiligheid 

en die van je collega’s! 

 

De afgelopen periode hebben al onze drie 

gemeenten een nieuwe burgemeester gekregen. 

Na het bezoek van de Urker burgemeester was 

het de beurt aan de nieuwe burgemeester van de 

gemeente Noordoostpolder. Ook deze 

burgemeester toonde veel respect en waardering 

voor de werkzaamheden en de medewerkers van 

Concern voor Werk. Begin augustus zal de 

nieuwe burgemeester van Lelystad een bezoek 

brengen en hier kijken we met belangstelling naar 

uit.  

 

BEDRIJFSREGLEMENT  

Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 

website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 

manual master.  

In Emmeloord is hard gewerkt aan de renovatie van het dak. Het asbestdak is vervangen. Op het 

nieuwe dak worden zonnepanelen geplaatst. Ook Concern voor Werk gaat voor duurzaamheid! 

 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
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VERKIEZING SBCM TOPPER  

SBCM, het ontwikkelfonds voor sociale 

werkbedrijven, organiseert ieder jaar de 

verkiezing van SBCM Topper. Om hiervoor in 

aanmerking te komen moet je een bijzondere 

ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dit geldt zeker 

voor de kandidaat van Concern voor Werk, 

namelijk Karin Peters.   

Karin werkt sinds 14 januari 2002 bij Concern 

voor Werk als medewerker Montapak. Eerst intern 

bij Concern voor Werk en later bij Dopak. Dopak 

is een van onze grootste klanten. Daar heeft Karin 

met haar team gewerkt aan verpakkingen waar 

hoge eisen aan werden gesteld. Karin ontwikkelde 

zich en werd teamleider van de groep mensen die 

vanuit Concern voor Werk bij Dopak aan de slag 

waren. 

Drie jaar geleden hebben we Karin gevraagd te 

onderzoeken of de toegevoegde waarde per 

medewerker verhoogd kon worden. Die was op 

dat moment ca. € 6,- per uur per medewerker.  

Stap voor stap werden verbeteringen doorgevoerd 

en met succes! Uiteindelijk realiseert Karin met 

haar team een toegevoegde waarde van bijna  

€ 20,- per gewerkt uur. De stabiele werkwijze van 

het team van Karin is ook Dopak niet ontgaan.  

Ook daar kijkt men hoe er nog praktischer en 

slimmer gewerkt kan worden.  

Waarom verdient Karin de nominatie? 

Karin laat zien dat het verkleinen van de afstand 

tot de arbeidsmarkt niet alleen een zaak is waar 

trajectbegeleiders en managers over gaan. Het is 

juist iets waar mensen zelf over gaan. Karin 

werkte altijd al hard. Zij en haar team zijn niet 

harder gaan werken. Ze zijn wel na gaan denken 

over hoe ze werken, hoe het slimmer en beter 

kan. Het resultaat: een toegevoegde waarde van 

het niveau van de reguliere arbeidsmarkt.  

Het maakt niet alleen Karin, maar het hele team 

trots op de goede resultaten. Het team heeft bijna 

alle verbeteringen zelf aangedragen. Het 

management heeft geholpen de 

verbetervoorstellen te realiseren.  

 

 

GROOT WERKOVERLEG  

In september is er weer groot werkoverleg. De 

uitnodiging ontvang je van je werkleider. 

Besproken worden de volgende onderwerpen:  

 

1.   Opening, vaststellen agenda 

2.   Notulen van vorig overleg 

3. Bespreken, toelichten en beantwoorden van vragen 

over de uitgebrachte infobulletins 

4. Arbo en veiligheid op de afdeling (informatie, 

richtlijnen, knelpunten, wat kan er beter). 

5. Ziekteverzuim (werkfitheid, verzuimpercentage)  

6.   Kwaliteit   

7. Ontwikkeling van medewerkers en van het team 

8.   Aangelegenheden van de OR 

9.   Rondvraag  

10. Sluiting. 

 

Je kunt ook zelf agendapunten inbrengen. Meld 

deze vooraf aan je werkleider.  

 

Na een jaar van afnemende gezondheid is op  

3 juni 2021 overleden onze collega  

 

STIJN SOMERS 

 

Stijn werkte meer dan 27 jaar als leermeester op 

de Bataviawerf. Hij heeft veel deelnemers en 

stagiairs begeleid, die hun voordeel deden met 

zijn inzichten, kennis en coachingsvaardigheden.  

 

Hij laat een leegte achter die moeilijk is in te 

vullen. Stijn is slechts 58 jaar geworden. 

 

We wensen zijn gezin veel sterkte toe.  

 

 

Op maandag 5 juli 2021 is na een ernstige ziekte 

overleden onze collega  

 

EMILY MITTEMEIJER-VALENZUELA 

 

op 61-jarige leeftijd.  

 

Emily werkte sinds 1 september 2016 bij Concern 

voor Werk in de schoonmaak. Ze was erg geliefd, 

altijd aanwezig, behulpzaam en collegiaal. Wij 

zullen Emily haar altijd aanwezige lach enorm 

missen.  

 

Wij wensen haar man, kinderen en familie veel 

sterkte. 
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VERBOUWING VAN DE KWEKERIJ  

De Kwekerij gaat meer samenwerken met KWS. 

Daarvoor is meer ruimte nodig. Daarom moet de 

benodigde extra ruimte daarvoor aangepast 

worden (extra licht nodig, insectengaas in 

luchtramen, vlakke en verharde vloer). De 

benodigde ruimte is inmiddels leeg gemaakt en 

voorzien van verharding. 

 

UITSLAG EK-POULE CONCERN VOOR WERK 

2021 

De uitslag van de EK-poule is bekend. Tot aan de 

finale bleef het spannend bovenin en dat heeft 

uiteindelijk tot de volgende uitslag geleid: 

 

1e prijs: VVV-bon van € 100: Marc Laan 

(Schoonmaakservice Flevoland) 

2e prijs: VVV-bon van € 50: Robert van Waveren 

(Kwekerij) 

3e prijs: VVV-bon van € 25: Hilda Schuurman 

(Kwekerij) 

Poedelprijs: Verrassing: Kimberly Katuin 

(Montapak Lelystad) 

 

Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname! 

 

 

REIZEN NAAR EEN RISICOGEBIED. LET OP! 

DIT KAN CONSEQUENTIES HEBBEN 

Het is zomer en het buitenland is steeds meer in 

trek voor een vakantie. Let goed op waar je 

naartoe gaat. Controleer altijd voor vertrek of het 

veilig is, dit kun je doen door 

bijvoorbeeld www.wijsopreis.nl te bekijken. 

Mocht je in een risicogebied terecht komen en je 

moet daardoor in thuisquarantaine na jouw 

vakantie, dan is dit voor eigen rekening. De dagen 

worden dan van je verlofkaart afgeschreven. Ga 

dus goed geïnformeerd op reis!! 

 

AFSCHEID VAN EEN KLANT  

Al 30 jaar was Patrick Hoogenboom klant van de 

Kwekerij waarmee we prettig hebben 

samengewerkt. Hij was niet alleen een goede 

klant, maar hij stond ook vaak klaar om ons van 

advies te dienen.  

Onlangs heeft Concern voor Werk besloten  

om de activiteiten voor Patrick af te bouwen. Dit 

door de uitbreiding van werkzaamheden voor 

andere klanten met een beter rendement.  

We hebben op warme wijze afscheid genomen.  

Zowel Onno Vermooten als Patrick Hoogenboom 

hebben hun waardering uitgesproken voor de fijne 

samenwerking.  

 

BLIKVANGER IN TV-SERIE          

Op 8 juni kreeg het Bedrijfsbureau Montapak een 

telefoontje van een ‘Art Direction Department’.  
Deze richt filmsets in voor series, films en 

commercials. Voor een scene in de serie 

Sluipschutters van BNR Vara waren ze op zoek 

naar een verrijdbare blikvanger. En daarvoor moet 

je natuurlijk bij Concern voor Werk zijn! 
Een van onze blikvangers is ‘uit het stof gehaald’ 

en met een beetje passen en meten lukte het 

uiteindelijk deze op de filmlocatie te krijgen. 

De blikvanger is met succes en naar volle 

tevredenheid van de klant gebruikt voor de scene.  

Dus houd je ogen open, wie weet spot jij onze 

blikvanger op tv! BNR Vara – Sluipschutters 

 

EEN NIEUWE BORSTELMACHINE           

Eind juni heeft Groen de nieuwe LM track als 

borstelmachine in gebruik genomen. Deze is ook  

uitgerust om kanten te steken. Hij draait nu volop 

in Lelystad en Zeewolde en zal ongetwijfeld ook in 

Emmeloord een keer te zien zijn. 
Wij wensen Arno vele veilige werkuren toe met 

zijn nieuwe aanwinst. 

 

 

 

http://www.wijsopreis.nl/
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CONTRACT VOOR GERT-JAN        

Met trots kunnen wij melden dat Gert Jan 

Wiersma op 1 juli, zijn banenafspraak contract 

heeft getekend van 32 uur per week.  

Gert Jan, welkom bij Concern voor Werk en veel 

werkplezier bij de afdeling hout in Emmeloord.   

 

 
 

 

TAART VOOR CARLA 

Begin juli heeft de WerkCorporatie  een taart 

gebracht voor Carla Woudstra–Wichers Schreur. 

Zij is al lange tijd in dienst bij SSF maar heeft 

sinds dit jaar extra ondersteuning vanuit 

Werkcorporatie waardoor ze in het 

doelgroepenregister terecht is gekomen. De 

WerkCorporatie trakteerde Carla om nog te vieren 

dat ze bij SSF een vast dienstverband heeft (al 

heeft ze dit al vanaf 2017).  
 

 
 

GESLAAGD 

-Opleiding heftruck chauffeur   

Op vrijdag 18 juni jl. hebben Arjen Boer, Sjoerd 

Woudstra, Jan Holwerda en Jeroen Crama van de 

afdelingen Montapak en Hout Emmeloord, de 

opleiding voor heftruckchauffeur mogen doen. 

Begin juli hebben de heren hun certificaat officieel 

overhandigd gekregen, zodat ook zij werkzaam 

mogen zijn op de heftruck.   

 

 
 

-Praktijkverklaring Timmerman     

Brian werkt al jaren op de houtafdeling van 

Concern voor Werk. Hij deed mee aan het 

programma Praktijkleren met de Praktijkverklaring 

en behaalde met glans zijn praktijkverklaring 

Timmerman mbo-niveau 2! Brian mocht samen 

met zijn werkleider Kees de verklaring 

ondertekenen.  

 

 
 

-WerkFit certificaat  

Mischa Prins is 12 november bij ons gestart in 

een WerkFit traject op de houtafdeling. Hier is de 

nulmeting uitgevoerd en heeft hij gewerkt aan zijn 

werknemersvaardigheden. Mischa is met volle 

motivatie aan zijn traject begonnen en heeft dit 

ook succesvol afgerond. Vrijdag 2 juli hebben 

Kees en Astrid dan ook het WerkFit certificaat aan 

hem uitgereikt met daarbij een bloemetje als 

bedankje voor zijn inzet.  
Wij willen Mischa heel 

veel succes wensen 

bij het vinden van een 

betaalde baan. Aan 

zijn motivatie zal het 

in ieder geval niet 

liggen.  
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FIETSENSTALLING DE DEEL EMMELOORD  

Al ruim 10 jaar verzorgt Concern voor Werk het 

toezicht in de rijwielstalling op De Deel. In de 

vroege ochtenduren van 7 tot 10 uur zijn de 

medewerkers aanwezig om het stallen van fietsen 

in goede banen te leiden. En met succes! De 

stalling is netjes en de fietsen worden correct 

gestald. 

Tot nu toe hebben de medewerkers gebruik 

gemaakt van een schaftkeet met een Dixi als 

toiletvoorziening. Daarvoor in de plaats is nu een 

mooi gebouwtje gekomen. 

Onlangs heeft wethouder Wiemer Haagsma de 

sleutel van dit gebouwtje overgedragen aan Onno 

Vermooten. Inmiddels is het prachtige gebouwtje 

voor het eerst in gebruik. 

 

JUBILARISSEN     

-Wijnand Hardeman  

Weer een jubilaris bij Concern voor Werk: 

Wijnand Hardeman. Hij werkt 12,5 jaar bij ons 

bedrijf. Wijnand werkt op de Milieustraat en is de 

man die alle kledingcontainers in de NOP 

leeghaalt. 
Uit handen van zijn voorman Marco Voorhorst 

ontving hij de felicitatiebrief  en een bloemetje. 

 

 

-Francisca van Vulpen   
Francisca van Vulpen was op 1 juni jl. maar liefst 

40 jaar in dienst van Concern voor Werk. Op de 

afdeling waar Francisca werkt, afdeling Montapak 

Emmeloord, werd zij in het zonnetje gezet. 

Welverdiend!  
 

 
 

-Henny Mulder  

We hebben geen foto’s, maar hebben Henny 

uiteraard wel in het zonnetje gezet! Henny was op 

1 juni jl. 12,5 jaar in dienst bij Concern voor Werk. 

Al 12,5 jaar vervult Henny de rol van 

Bedrijfsmaatschappelijk werker en dat doet ze 

met veel passie. Wij willen Henny bedanken voor 

de mooie 12,5 jaar en hopen dat zij met veel 

plezier nog vele jaren bij ons zal werken.  

 

-Saskia Kanhai  

Vandaag werd Saskia Kanhai in het zonnetje 

gezet door Rob Ciere. Saskia is namelijk 12,5 jaar 

in dienst van Concern voor Werk. Ze werkt bij 

Montapak Lelystad. Saskia is een bijzonder 

gewaardeerde collega en we hopen dat zij nog 

lang voor Concern voor Werk werkzaam zal zijn.  
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JUBILARISSEN (vervolg) 

-Peter Hofmann 

Op donderdag 15 juli jl. hebben we stil gestaan bij 

het 40-jarig dienstverband van Peter Hofmann. 

Door de collegae is Peter ruim voorzien van 

prachtige cadeaus en mooie kaarten. Er is zelfs 

een lied speciaal voor Peter gemaakt en alle 

aanwezigen hebben dat uit volle borst 

meegezongen, inclusief Sander Post en Onno 

Vermooten. 

 

 
 

AFSCHEID   

-Simon Conquet   

Simon Conquet is met pensioen gegaan. Deze 

altijd goed gemutste man was sinds 1987 in 

dienst van Concern voor Werk en werkte bij 

Montapak Lelystad. Simon heeft een goede 

bestemming voor zijn vrije tijd: zorgen voor zijn 

kleinkinderen.  

Als dank voor zijn inzet voor het bedrijf is Simon 

welverdiend in het zonnetje gezet! 
 

 
 

-Juliette Ingenluijff  

Afdeling Montapak Lelystad heeft afscheid 

genomen van Juliette Ingenluijff. Juliette heeft 

enkele maanden bij Concern voor Werk gewerkt 

en heeft een nieuwe baan. Ze gaat aan de slag bij 

Karmac. Veel succes, Juliette!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Patrick Schram     

Na een dienstverband van 18 jaar heeft Patrick 

Schram afscheid genomen van Concern voor 

Werk. Patrick verhuist van Lelystad naar de 

provincie Groningen. Dit om een mooie reden: de 

liefde. 

In aanwezigheid van enkele collega’s werden 

herinneringen opgehaald. Natuurlijk werd Patrick 

ook in het zonnetje gezet als dank voor zijn inzet 

voor Concern voor Werk. 

We zullen de aanwezigheid van Patrick zeker 

gaan missen. Patrick was een goede kracht in de 

groenvoorziening. 

Wij wensen Patrick alle geluk van de wereld met 

zijn nieuwe uitdaging en de liefde. 
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URK WERKT! 

De gemeente Urk en Concern voor Werk zijn een 

nieuw werkgeversservicepunt gestart onder de 

naam ‘Urk Werkt’. Dit servicepunt begeleidt 

werkgevers om nog meer mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste 

werkplek te helpen.  

Nathanaël Middelkoop, portefeuillehouder 

Economie van de gemeente Urk  en Onno 

Vermooten, directeur Concern voor Werk, zetten 

vorige week hun handtekening onder het 

samenwerkingscontract. 

 

IN EN UIT DIENST  

 

In dienst    

Martinus, E.H. Montapak L  

Bos, R. van den Houtafdeling E 

Wiersma, G.J. Houtafdeling E 

Vink, C. Montapak L 

Trouwloon, T.D.A. Kwekerij  

Kuiper, J. Groen E  

Tayeb, A.A. Deta 

Rijpma, W. Batavia 

Brouwer-Albracht, S.M. PCA 

Haanstra, M.R. Montapak L 

Dijk, E. van Technische dienst 

    

Uit dienst    

Osinga, M. Montapak L 

Conquet, S.M.M. Montapak L  

Francisco Andre, S. Montapak L  

Kempers, J. Montapak L 

Olijerhoek, M.M.B. Kwekerij  

Alleblas, Q.L. Deta  

Janssen, Y. SSF L 

Harkema, A.W. SSF E 

Schaik-Groenink, J.E. van PCA 

KENNISMAKEN MET NIEUWE COLLEGA’S  

-Jan Poelstra  
Jan Poelstra, 53 jaar, werkt 

sinds 1 april jl. als junior 

uitvoerder Groen in Lelystad. 

Jan woont met zijn gezin in 

Zuidveen – Steenwijk.  

Een van zijn hobby’s is het 

ontwerpen en aanleggen van 

tuinen. Zijn passie voor het 

groen komt goed van pas bij 

Concern voor Werk.  

 

-Abd Tayeb 

Abd Tayeb, 30 jaar, woont in 

Emmeloord. Sommigen 

kennen Abd al omdat hij ook 

stage geloopen heeft bij 

Concern voor Werk voor zijn 

studie Maatschappelijk Werk. 

Die studie is succesvol 

afgerond. In september gaat 

hij de opleiding human 

resource management deeltijd starten. Daarnaast 

gaat hij het detacheringsteam van Concern voor 

Werk versterken als trajectbegeleider. Zijn taak is 

het begeleiden van deelnemers aan het Werk Fit-

traject.  

 

-Raymond van den Bos 

Raymond van den Bos, 

41 jaar, woont met zijn 

gezin in Lelystad. Hij 

houdt van muziek, 

wandelen, sporten, 

series kijken en in het 

bijzonder van schaken. 

Hij doet zelfs aan 

wedstrijd schaken in de 

landelijke 

schaakcompetitie en 

toernooien zoals b.v. Tata Steel Chess. Raymond 

heeft vanuit de logistieke sector de stap gezet 

naar meewerkend voorman houtafdeling. Dit lijkt 

misschien vreemd, maar de houtbewerking is niet 

onbekend voor hem. Zijn ouders hadden een 

meubelmakerij en daarnaast heeft Raymond ook 

5 jaar ervaring opgedaan in de meubelmakerij.  

 

VAKANTIE 

Wij wensen je een mooie zomervakantie toe. 

Geniet ervan en we zien je graag in goede 

gezondheid en met mooie 

vakantieverhalen weer terug op het 

werk. 
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OR-NIEUWS 

Beste collega's, 

Terwijl dit stukje geschreven wordt, hebben we 

net van de heren Rutte en De Jonge gehoord dat 

de Corona-regels wederom worden aangescherpt. 

Als OR maken wij ons dan ook sterk dat deze 

Corona-regels ook binnen Concern voor Werk zo 

goed mogelijk nageleefd blijven worden. Wij 

vinden het natuurlijk belangrijk om zo veilig 

mogelijk te kunnen werken en hopen dat iedereen 

gezond blijft. 

Goed nieuws is in ieder geval dat de inentingen 

met de vaccins gelukkig wel goed en snel 

verlopen. 

WIJZIGINGEN BINNEN DE OR 

Er hebben zich in de afgelopen paar maanden 

enkele wijzigingen voorgedaan binnen de OR. Per 

1 maart jl. heeft Paulina Voorthuijsen afscheid 

genomen en per 1 augustus a.s. gaat onze 

voorzitter Jeanette Kolk ons verlaten. Dit betekent 

dat per 1 augustus a.s. het Dagelijks Bestuur zal 

bestaan uit: 

Voorzitter:  Tiemen de Boer 

Secretaris:  Jan Meindert Keuter 

2e voorzitter:  Debbie Betgen 

2e secretaris:  Asmira Vranjkovina 

Namens WBL:  Tineke de Boer 

Tijdens de afwezigheid van Jan Meindert neemt 

Asmira de taken voor de secretaris waar. 

Wij wensen Jeanette Kolk veel succes in haar 

nieuwe baan en danken haar voor haar inzet en 

enthousiasme binnen de OR! 

GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR DE OR 

De Ondernemingsraad bestaat op dit moment uit 

totaal 10 personen.  

De huidige OR is op zoek naar werknemers die 

zich kandidaat willen stellen voor de OR voor de 

zetels Concern voor Werk, Werkbedrijf en SW. 

Ben jij werkzaam in de bovenstaande 

werkgebieden en vind jij dat jij de juiste kandidaat 

bent voor de OR? Vind jij het belangrijk om de 

werknemersbelangen te behartigen, zonder het 

bedrijfsbelang uit het oog te verliezen? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

 

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze  

- het interessant vinden om zich te verdiepen in 

de organisatie van Concern voor Werk, 

bijvoorbeeld als het gaat om grote investeringen, 

arbeidsomstandigheden of werktijden, 

- in een team aan een gezamenlijk doel werken, 

- kritisch maar begripvol zijn, 

- het standpunt van de OR uitdragen, 

- kunnen omgaan met vertrouwelijke stukken en 

informatie, 

- bereid zijn te reizen voor vergaderingen. 

Wil je meer informatie of meteen aanmelden? 

Neem dan contact op met Tiemen de Boer of 

Asmira Vranjkovina via het e-mailadres 

or@concernvoorwerk.nl 

 

OR-CURSUS 

In het kader van de verdere professionalisering 

van de OR hebben we in juli een zeer leerzame 

tweedaagse cursus afgesloten. Deze was in 2020 

gepland, maar door Corona opgeschoven naar 

2021. Dit betekent dat wij in het najaar van 2021 

nogmaals een cursus gepland hebben staan.  

 

VOORTGANG MTO (Medewerkers 

Tevredenheids Onderzoek) 

De directie van Concern voor Werk en de OR 

vinden het belangrijk om inzicht 

te hebben in de mate van tevredenheid, 

betrokkenheid en motivatie van de  

medewerkers over het werk en de werksituatie. 

Het gaat in eerste instantie om een 

pilot bij Montapak. 

Voor de Coronacrisis was er sprake van dat het 

MTO gestart zou worden in 2020,  

maar dat heeft vertraging opgelopen. Op dit 

moment is het bijna zover en zodra het 

uitbehandeld is binnen de OR, zal Onno 

Vermooten daarover bericht geven over hoe 

en wanneer de start verwacht kan worden. 

Wij wensen iedereen een heel fijne en vooral 

veilige vakantie toe! 

 

 

mailto:or@concernvoorwerk.nl

