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VAN DE DIRECTIETAFEL 

Nu de wintertijd is gekomen en we langzaam naar 

de donkere dagen van december gaan, kijken we 

alweer vooruit naar het volgende jaar. Dat doen 

we in eerste instantie met het opstellen van de 

begrotingen en het maken van onze nieuwe 

plannen. Voorlopig ziet het er voor Concern voor 

Werk goed uit. We zijn erin geslaagd een mooie 

begroting aan ons bestuur voor te leggen. Verder 

zijn we natuurlijk ook benieuwd of er op korte 

termijn een nieuw kabinet komt en wat de plannen 

voor onze sector zullen zijn.  

 

Helaas blijft Corona ons leven en werk 

beïnvloeden. Er zijn weer strenge maatregelen 

nodig om het aantal besmettingen terug te 

dringen. Ook binnen ons bedrijf hebben we hier 

mee te maken. We zullen de maatregelen echt  

goed moeten naleven! En natuurlijk wensen we 

collega’s die onverhoopt toch ziek zijn geworden 

veel sterkte met hun herstel.  

 

 

 

 

 

Vaccinatie is de belangrijkste manier om de 

wereldwijde verspreiding van het coronavirus te 

stoppen. Het is bekend dat coronavaccins veilig 

zijn en ons goed beschermen tegen het virus. Er 

is daarom voor iedereen in Nederland een 

coronavaccin beschikbaar. Met een 

coronavaccinatie beschermen we onszelf en de 

kwetsbaren in onze samenleving. Juist binnen 

onze organisatie, waar wij veel kwetsbare 

medewerk(st)ers als collegae hebben, is dit van 

groot belang. Een vaccinatie beschermt dus niet 

alleen jezelf, maar ook jouw familie, vrienden en 

de kwetsbare collega’s om je heen. 

 

Door Corona hebben we moeten besluiten ook 

onze jaarlijkse kerstvieringen niet door te laten 

gaan. De kerstpakketten worden net als vorig jaar 

per afdeling uitgereikt. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar weer eens een mooi feest houden.  

 

 

Foto: De kniphal van de Kwekerij was toe aan een opfrisbeurt. Dankzij een grondige 

schoonmaakbeurt en nieuwe spullen ziet de kniphal er weer picobello uit! 
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WERKTIJDENREGELINGEN 2022  

De werktijdenregelingen zijn in december gereed 

en worden vervolgens op manual master en op de 

website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) 

gezet.  

 

START MAAND VAN DE 1000 VOORBEELDEN 

De maand november is in Nederland omgetoverd 

tot ‘de maand van de 1000 voorbeelden’.  

Tijdens deze maand worden alle werkgevers 

bedankt, die ook in de huidige periode kansen 

bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. 

Ook Werkbedrijf Lelystad zet iedere werkdag in 

november een werkgever in het zonnetje.  

(www.werkbedrijflelystad.nl/nieuws). De landelijke 

aftrap van deze actie was dit jaar op de 

Bataviawerf in Lelystad. Met een daverend 

kanonschot ging ‘de maand van de 1000 

voorbeelden’ officieel van start. 

Werkbedrijf Lelystad maakte van de gelegenheid 

gebruik om op de Bataviawerf extra aandacht te 

vragen voor statushouders met mogelijkheden. 

Een groep van veertig gemotiveerde en kansrijke 

statushouders kwam in contact met diverse 

Lelystadse bedrijven.  

CONCERN VOOR WERK VERZORGT DINER  

Begin november vond de 9e Leerwerkverkiezing 

plaats. Speciaal hiervoor was de kantine aan de 

Vaartweg omgetoverd tot restaurant. Hier werden 

de genomineerden met hun gasten verwend door 

de keukenbrigade van praktijkschool De Steiger 

en Concern voor Werk. Tijdens het Leerwerkdiner 

werden de genomineerden in aanwezigheid van 

burgemeester Mieke Baltus en wethouder David 

de Vreede in het zonnetje gezet en werd 

bekendgemaakt dat Wim Bos (werkzaam bij 

BessTrade) met de titel ‘Beste Talent’ en 

Havenlodge als ‘Beste Leerwerkbedrijf’ naar huis 

gingen. 

 

 
 

JUBILARISSEN   

-Leontien de Lange   
Leontien heeft er even op moeten wachten, maar 

op 22 september jl. was het zover. Toen werd 

haar 25-jarig jubileum gevierd in de Kwekerij.  
Samen met haar familie en collega’s heeft 

Leontien heerlijk kunnen genieten van goed 

verzorgde ‘high tea’.  

Namens de directie kreeg ze een mooi beeldje 

aangeboden en bloemen van haar werkleider.  

Na het gezellig samenzijn is haar familie nog even 

rondgeleid door de Kwekerij, wat een mooie 

afsluiting was van een mooie jubileumviering. 

 

 
 

 

Op woensdag 27 oktober jl. bereikte ons het 

droevige bericht dat onze collega  

 
Sookoo 

 
van de stilte-afdeling heel plotseling is 

overleden. 

 

Hij was in dienst sinds 1 februari 2002 en 

werkte vanaf juni 2020 op de stilte afdeling in 

Lelystad. Daarvoor was hij regelmatig 

gedetacheerd, werkte perioden op Montapak, 

maar ook bij Dopak was hij geen onbekende.  

 

Zijn officiële voornaam was Ashok, maar wij 

kenden hem als ‘Sookoo’ want die naam vond 

hij mooier. Hij was zeer geliefd en 

aanspreekpunt voor collega’s op zijn afdeling 

 

Wij gaan een heel fijne collega missen.  

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
http://www.werkbedrijflelystad.nl/nieuws
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JUBILARISSEN (vervolg) 

-Jan Vonk 

Jan Vonk is op 11 oktober jl. in het zonnetje gezet 

bij Concern voor Werk, omdat hij al vijftig jaar in 

dienst is. Niet alleen collega’s en familie kwamen 

de jubilaris feliciteren. Ook wethouder Hans 

Wijnants kwam langs.   

 

De 65-jarige maait al vele jaren de voetbalvelden 

van de polderclubs in de Noordoostpolder.  

Dat doet hij met veel zorg: het gras niet te lang 

laten worden en geen sporen maken. Twee keer 

per week maakt hij een rondje langs de velden. 

Zo legt hij wekelijks vele kilometers af; niet alleen 

op de velden maar ook tussen de dorpen. In zijn 

vrije tijd is Vonk ook vaak te vinden op het 

voetbalveld. Als scheidsrechter of als supporter.  

 

Jan werd toegesproken door zowel  

Onno Vermooten als wethouder Hans Wijnants, 

tevens bestuurslid van Concern voor Werk. Hij 

vertelde dat hij niet alleen op de kwaliteit van het 

werk let. Daarover is hij erg tevreden. Het is ook 

belangrijk, dat het goed gaat met de 

medewerkers. ‘Prachtig Jan, dat je na 50 jaar nog 

steeds je werk met zoveel toewijding doet. 

Gefeliciteerd!’, aldus Wijnants.  

 

Jan begon op zijn vijftiende in de sociale 

werkvoorziening bij Into-Agra aan de Nagelerweg, 

werkte jarenlang bij de plantsoenendienst, was 

hovenier bij het Emelwerda College en is de 

laatste drie jaar de terreinmeester van alle 

voetbalvelden in de polder. Volgend jaar 1 

september is zijn pensioendatum, maar daar wil 

hij nog niet aan denken. ‘Ik blijf nog lekker door 

maaien.’ 

 
 

 

 

-Monique Kley 

Op 14 oktober is het 25-jarig jubileum van 

Monique Kley gevierd. Dat gebeurde in de 

kantine, in aanwezigheid van onder andere haar 

moeder, broer en zus. Gezellig onder het genot 

van een hapje en drankje is Monique in het 

zonnetje gezet.  

Monique, bedankt voor je inzet. 

 

 
 

-Elly Duiker 

Op dinsdag 19 oktober hebben we het 40 jarig 

dienstverband gevierd van Elly Duiker. Samen 

met familie en collega’s heeft Elly bloemen, een 

beeldje en veel cadeautjes in ontvangst genomen. 

Het was een gezellig samenzijn.  

Elly, bedankt voor deze 40 jaar. 
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-Ron Kramer  

Op 21 oktober jl. hebben we Ron Kramer in het 

zonnetje kunnen zetten en hem kunnen feliciteren 

met zijn 25-jarig jubileum. Ron was 1 mei 2020  

25 jaar in dienst maar door de coronamaatregelen 

hebben wij dit helaas niet eerder kunnen vieren. 

Met een fantastisch verzorgde ‘high-tea’ door de 

medewerkers van de kantine hebben wij 

gezamenlijk met de familie een gezellige middag 

gehad.  

Ron, bedankt voor je inzet 

 

 
 

-Koert Koffeman 

Op 26 oktober jl. heeft Koert Koffeman in besloten 

kring zijn 40-jarige jubileum gevierd aan de 

Produktieweg. Koert was op 1 januari 2021 40 

jaar in dienst van Concern voor Werk. In 

gezelschap van onder meer zijn moeder, broer en 

collega’s is Koert in het zonnetje gezet. Naast 

lovende woorden werd de jubilaris verrast met 

mooie cadeaus waaronder het welbekende 

beeldje en bloemen. Koert heeft in zijn loopbaan 

gewerkt bij Groen, op de Metaalafdeling, op 

Montapak en de laatste jaren op Urk. Na afloop 

van zijn feestje heeft Koert nog even een kijkje 

genomen op Montapak, waar hij vele jaren heeft 

gewerkt.  

Koert, bedankt voor je inzet.  

 

 

-Daniël Baving  

Op 30 oktober jl. had werkleider Jeroen Crama 

het genoegen om Daniël Baving in de bloemetjes 

te zetten. Daniël was namelijk 12,5 jaar in dienst. 

Daniël, bedankt voor je inzet. 

 

  

AFSCHEID VAN JOKE BAKKER   

Na 38 jaar heeft Joke Bakker Concern voor Werk 

verlaten. Op 11 november jl. werd de afscheids-

receptie gehouden in de kantine van de Kwekerij.  
Joke werd welverdiend in het zonnetje gezet te 

midden van collega’s en genodigden. Ze werd 

toegesproken en verrast met cadeaus en 

bloemen. Joke, bedankt voor de vele jaren van 

inzet voor Concern voor Werk!   
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Foto: Van links naar rechts Jeroen, Hussein en 

Astrid. 

 

WERKFIT CERTIFICAAT ÉN EEN BAAN VOOR 

HUSSEIN  

Hussein Al Aeash is 25 juli gestart in een WerkFit 

traject op Montapak. Hussein had nooit de 

mogelijkheid gekregen om te werken vanwege het 

feit dat hij doof is. Op Montapak kreeg hij die 

mogelijkheid wel en dat was een groot succes. 

Hussein kreeg meteen extra dagen erbij en werd 

erg goed door zijn collega’s ontvangen. Hij heeft 

zijn traject succesvol afgerond en als kers op de 

taart een betaalde baan bij ’t Voorhuys gekregen. 

Jeroen, Abd en Astrid hebben zijn WerkFit 

certificaat uitgereikt met daarbij een bloemetje. Hij 

is ook nog in het zonnetje gezet door zijn collega’s 

van Montapak. Wij gaan zijn gezelschap missen, 

maar wensen hem veel succes in zijn nieuwe 

baan. ‘t Voorhuys is een topper rijker!  

 

IN EN UIT DIENST  

IN DIENST    

Harraf, H. Montapak L 

Dijk, E. van Technische dienst 

Pasterkamp, W.A. Groen E  

Issa, S. Groen E  

Flokstra, M.R. Kantine 

Unlu, H. Schoonmaak 

Fitwi, R. Schoonmaak E 

Zoelen, B. van Schoonmaak E 

Mahabir, R. Schoonmaak L 

Josefina, C.A.S. Schoonmaak E 

    

UIT DIENST    

Eelkema, IJ. Montapak E  

Sierhuis, J.E. Groen L 

Ruisendaal, P.P. Groen L 

Harsevoort, E. Groen L 

Jidaal, Z. Schoonmaak E 

Bouhayouf-el Gendouzi, M. Schoonmaak E 

 

 

 

BLADRUIMEN GEMEENTE NOP    

Begin november is Groen Emmeloord gestart met 

het bladruimen voor de gemeente 

Noordoostpolder. Eerst worden de ‘hotspots’ 

aangepakt om vervolgens heel Emmeloord en de 

omliggende dorpen schoon te maken. Afdeling 

Groen gaat alle straten langs. 

 

 
  

INPLANTEN     

Op dit moment is een groepje van Groen 

Emmeloord aan het inplanten voor de gemeente 

NOP. Kale vlakken worden volgens tekening en in 

opdracht van de gemeente aangevuld. Zo zijn er 

geen kale vlakken meer in het groeiseizoen, dus 

minder onkruid!  

 

 

BEDRIJFSREGLEMENT  

Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 

website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 

manual master.  

GEEF JE E-MAILADRES DOOR 

Wil je voortaan het informatiebulletin via de mail 

ontvangen? Stuur dan een mail met je naam en 

afdeling naar mmo@concernvoorwerk.nl 

 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
mailto:mmo@concernvoorwerk.nl
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OR-NIEUWS 

Terwijl wij nauwlettend het nieuws volgen over het 

verloop van het CORONA-virus voor wat betreft 

de maatregelen in de samenleving, denken wij 

ook samen met de directie na hoe hiermee om te 

gaan binnen ons bedrijf. Het zal jullie opgevallen 

zijn dat er bijvoorbeeld bij het vieren van jubilea 

minder mensen aanwezig mogen zijn en dat de 

afstand van minimaal 1,5 meter strikt gevolgd 

moet worden. 

Vooral nu het tegen het eind van het jaar loopt en 

de feestdagen in aantocht zijn, is het nog steeds 

goed uitkijken voor je gezondheid en die van 

anderen. 

Het is altijd een drukkere tijd binnen het bedrijf 

aan het eind van het jaar. De besprekingen over 

de werktijdenregelingen, de halfjaar rapportages, 

het jaarlijkse gesprek met de bedrijfsarts en de 

najaarscursus betreffende de verdergaande 

professionalisering van de OR, hebben inmiddels 

plaatsgevonden.  

 
 

Zoals jullie weten is de Ondernemingsraad heel 

belangrijk binnen een bedrijf. In de OR hebben 

werknemers zitting uit alle geledingen van het 

bedrijf: Concern voor Werk, SW, Montapak, 

Kwekerij, Groen, Schoonmaak en Werkbedrijf.  

De raad bestaat op dit moment uit 10 personen: 

Het Dagelijks Bestuur: 

Voorzitter:Tiemen de Boer 

2e Voorzitter: Debbie Betgen 

Ambtelijk Secretaris: Jan Meindert Keuter 

Secretaris: Asmira Vranjkovina 

 

De overige leden zijn: 

Inge Brusse, Jeroen Ronda, Cees van der Wel,  

Daniel Baving, Richard Post, Pieter Bouwknegt, 

Suzana de Groot. 

 

-Suzana de Groot 

Suzana is nieuw in de OR als lid voor het 

Werkbedrijf. Zij stelt zichzelf voor: 

“Hallo, mijn naam is Suzana de Groot en sinds 

een aantal jaren werk ik bij Werkbedrijf Lelystad 

als werkcoach. Mijn werk is om mensen met een 

uitkering aan een baan te helpen. Het geeft mij 

voldoening om met mensen mee te denken hoe 

ze tot hun recht komen op hun werk. Mijn streven 

is dat iedereen, ook binnen onze organisatie, zijn 

of haar werk met plezier doet, vandaar dat ik mij 

heb aangesloten bij de Ondernemingsraad.” 

Zoals je ziet, we hebben mensen in de OR die 

betrokken zijn bij het bedrijf, maar zeker ook bij de 

achterban. Wie is nu die achterban? Dat zijn 

JULLIE. Het is dus belangrijk dat de OR weet wat 

er bij de werknemers van het bedrijf speelt. Wij 

zijn uiteindelijk toch de brug tussen de 

werknemers en de directie. Wij als OR hebben 

een luisterend oor, signaleren, en bespreken 

zaken binnen onze eigen OR-vergadering en de 

vergadering met de Directie. 

Wij delen informatie over zaken die besproken zijn 

met jullie via het infobulletin, de digitale borden en 

op de infoborden op locaties. En er is altijd een 

afgevaardigde van de OR aanwezig bij de 

werkoverleggen. 

Hebben jullie ideeën om meer en anders te 

communiceren en jullie betrokkenheid bij de OR 

te vergroten, laat het ons weten! 

Natuurlijk kunnen jullie altijd één van ons 

aanspreken als jullie iets willen bespreken. 

Onze deur staat altijd open! 

Wij zijn allemaal collega’s van elkaar en we horen 

vaak dingen in de wandelgangen. Als je iets 

misschien niet begrijpt, of je wilt er meer van 

weten, zoek ons op! 

In het volgende infobulletin zullen we wat verder 

ingaan op de taken van de OR en de commissies 

die onder de OR vallen.” 

 

 

 


