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VAN DE MANAGEMENTTAFEL  

Terwijl we nog volop te maken hebben met het 

coronavirus, gelukkig wel een minder 

ziekmakende variant, is de wereld opgeschrikt 

door de oorlog in Oekraïne. Het lijkt ver van ons 

bed, maar is helaas dichterbij dan we ons kunnen 

voorstellen. Ook de lasten voor inwoners zijn de 

afgelopen periode sterk gestegen en niet in de 

laatste plaats door de stijgende energie- en 

brandstofprijzen, ook als gevolg van dit conflict. 

Binnen Concern voor Werk praten we veel met 

elkaar waarbij deze onderwerpen vaak ter tafel 

komen. Naast persoonlijk leed is het ook zaak ons 

te realiseren dat we in vrijheid leven. Een van 

deze vrijheden is het recht om bij verkiezingen te 

mogen stemmen en dat recht moeten we 

gebruiken. De afgelopen 

gemeenteraadsverkiezingen zijn ook van belang  

voor ons bedrijf. Ons bestuur krijgt een aantal 

nieuwe wethouders en de nieuwe 

gemeenteraadsleden worden betrokken bij 

Concern voor Werk. Gelukkig kunnen we hen 

melden dat het goed gaat met ons bedrijf. Het  

financiële resultaat is op orde. Dagelijks werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

we aan verbeteringen in de bedrijfsprocessen. 

Ook de komende jaren zullen we hiermee 

doorgaan. Dit voornemen is vastgelegd in een 

nieuwe strategisch plan “Concern voor Werk op 

naar 2030”. De nieuwe wethouders en raadsleden 

zullen we aan de hand van dit plan informeren 

over onze toekomst. In een van de komende 

informatiebulletins, zullen we u verder informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs heeft Cedris een 

informatiepakket gemaakt. Cedris is de 

landelijke vereniging voor een inclusive 

arbeidsmarkt. Naast informatie over 

sociaal ontwikkelbedrijven, de 

arbeidsmarkt, successen en knelpunten 

heeft Cedris ook video’s gemaakt. 

Video’s met mooie voorbeelden van 

medewerkers. Een van die video’s is 

gemaakt van Jesica op de houtafdeling 

in Emmeloord. Benieuwd? Kijk dan op  

https://www.concernvoorwerk.nl/nieuws 

Het informatiepakket van Cedris is 

bedoeld om nieuwe 

gemeenteraadsleden en wethouders te 

infomeren over Concern voor Werk en 

soortgelijke bedrijven.  

 

Ons bereikte het droevige bericht, dat op  

19 februari jl. onze collega 

 

CHANDERDEW (CHANDER) JAGAI 
 
onverwachts is overleden op 64-jarige leeftijd.  

Chander was sinds 1 januari 2017 in dienst van 

Concern voor Werk. Hij verrichtte op de 

afdeling Montapak diverse werkzaamheden.   

 

Wij verliezen in hem een fijne en betrouwbare 

collega en medewerker en zullen hem missen. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

 

 

https://www.concernvoorwerk.nl/nieuws
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Foto: Op Montapak en in de Kwekerij zijn veel 

kruidensetjes in- en verpakt. Geweldig om te zien 

dat deze producten, zorgvuldig samengesteld bij 

Concern voor Werk, nu overal te koop liggen.  

 
SEKSUELE INTIMIDATIE  
Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag op 
seksueel gebied. Denk aan omgangsvormen 
waarbij de grenzen van iemand worden 
overschreden. Als dit gebeurt, dan is dit heel 
vervelend en heeft dit vergaande gevolgen voor 
het slachtoffer.  
De afgelopen tijd is deze vorm van ongewenst 
gedrag veel in het nieuws geweest. Ook bekende 
mensen van tv zijn hiervan beschuldigd. 
Ongetwijfeld heb je dit gehoord.  
Concern voor Werk heeft een beleid* ter 
voorkoming of beperking van seksuele intimidatie. 
Daarover willen we jullie informeren.  

 
Wanneer is er sprake van seksuele 
intimidatie? 
Seksuele intimidatie is een ongewenste vorm van 
gedrag op seksueel gebied. Hierbij kun je denken 
aan omgangsvormen waarbij de grenzen van 
iemand worden overschreden. Enkele 
voorbeelden: seksistische uitlatingen, vervelend 
gedrag of zelfs het betasten van iemand die dit 
niet wenst. Seksuele intimidatie kan op 
verschillende manieren plaatsvinden.  
-Met woorden (het stellen van intieme vragen of 
het doen van intieme uitlatingen),  
-door gedrag (staren, gebaren of het sturen van 
seksueel getinte afbeeldingen of filmpjes),  
-door fysiek contact (alle vormen van ongewenst 
lichamelijk contact).  
 
Een voorbeeld van seksuele intimidatie 
Antoinette werkt op een kantoor en wordt 
seksueel geïntimideerd door haar leidinggevende. 
Het begon met ´per ongeluk´ een zoen richting 
mond. Ook stuurde hij berichtjes waarin hij vroeg 
of ze weer dat sexy rokje aan wilde doen. Na een 

functiewijziging kreeg ze nog meer te maken met 
haar leidinggevende. De intimidaties werden 
daarna erger. Dicht tegen haar aan staan, 
voorstellen om samen naar een hotel te gaan en 
seksueel getinte opmerkingen maken wanneer ze 
langs zijn kantoor loopt.  
Antoinette durft er niets van te zeggen. Ze is bang 
om haar baan te verliezen en een nieuwe baan 
vinden is niet altijd even makkelijk. Ze gaat met 
steeds meer tegenzin naar haar werk. 
De angst van Antoinette leidt tot gezondheids-
klachten, zoals hoofdpijnaanvallen, concentratie-
problemen, slapeloosheid. Ze ziet nog maar één 
mogelijkheid: ze meldt zich ziek op haar werk. 
 
Wat betekent dit voor het slachtoffer 
Het voorbeeld maakt duidelijk dat deze vorm van 
intimidatie vergaande gevolgen voor het 
slachtoffer heeft. Dat is niet wat iedereen zich 
vooraf realiseert. Werk is voor veel mensen erg 
belangrijk. Op het werk wil een werknemer zich 
veilig voelen. Als dit niet zo is dan kan dat leiden 
tot allerlei klachten. Denk aan psychische en 
lichamelijke klachten die tot serieuze problemen 
kunnen leiden. Woede, angst, wantrouwen, 
schaamte, stress, hoofdpijn, slapeloosheid en 
concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn. 
Het kan zelfs tot een burn-out of een 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid leiden. 
 
Wat te doen bij seksuele intimidatie? 
Heb je te maken met seksuele intimidatie? Of zie 
je dat een collega hier (mogelijk) mee te maken 
heeft? Belangrijk is om erover te praten. Neem 
daarom contact op met de vertrouwenspersoon 
van Concern voor Werk, Corina van Veen.  
Haar telefoonnummer is 06 – 5495 8123.  
Haar mailadres is corinavanveen@concernvoorwerk.nl.  
 
De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn in 
alle gevallen vertrouwelijk. Samen kun je spreken 
over de oplossingen. Misschien kun je, gesteund 
door het gesprek met de vertrouwenspersoon, 
rechtstreeks het gesprek aangaan met de ‘dader’ 
van het gedrag. Dit kan natuurlijk alleen als je wilt 
dat het gedrag stopt en daarna met elkaar verder 
kunt werken. Wil je dat Concern voor Werk als 
werkgever tegen het ongewenste gedrag 
optreedt? Dan is een onafhankelijk onderzoek 
nodig. In dat geval dien je een klacht in. De 
vertrouwenspersoon kan meer hierover vertellen. 
 
*Concern voor Werk heeft een beleid ter 
voorkoming, of beperking van seksuele 
intimidatie. Dit beleid is voor alle werknemers op 
elk moment na te lezen in de gedragsregels op de 
website https://www.concernvoorwerk.nl/informatie/ 

mailto:corinavanveen@concernvoorwerk.nl
https://www.concernvoorwerk.nl/informatie/
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GROOT WERKOVERLEG  

In april/mei wordt het groot werkoverleg 

gehouden. De volgende punten worden 

besproken.  

 

A G E N D A 

-Opening 

-Notulen vorig overleg 

-Bespreken, toelichten en beantwoorden van 

vragen over uitgebrachte infobulletins 

-Arbo en veiligheid op de afdeling 

-SIAG (Seksuele intimidatie, Agressie en Geweld) 

-Ziekteverzuim 

-Kwaliteit 

-Ontwikkeling van medewerkers en van het team 

-Aangelegenheden van de OR 

-Rondvraag 

-Sluiting  

 

OP NAAR EEN FLEURIG VOORJAAR  

Concern voor Werk heeft eind januari de 

beplantingsvakken op het Stadhuisplein in 

Lelystad gerenoveerd. Na een schoonmaakbeurt 

en het uitvlakken zijn de vakken aangevuld met 

teelaarde. Ten slotte is de nieuwe beplanting 

aangebracht, zodat het centrum van Lelystad 

klaar is voor het voorjaar.  

 

 
 

MOOIE VERBETERING 

De medewerkers van Concern voor Werk die 

werkzaam zijn bij Dopak zijn creatief in het 

bedenken van oplossingen. Bij een opdracht van 

de klant moeten lange staanders gebruikt worden. 

Het probleem is dat deze staanders niet blijven 

staan. Om de order toch te kunnen uitvoeren 

moest er een oplossing bedacht worden. Dat zette 

Marco aan het denken. Hij bedacht een simpele 

oplossing met fietsbanden. Gelukkig zijn er altijd 

fietsbanden te vinden aan de Vaartweg. Hiermee 

konden de staanders overeind gehouden worden. 

De order kon uitgevoerd worden! Zo zie je maar: 

goede oplossingen hoeven niet duur te zijn.  

 

 
 

SAMENWERKEN EN ONTWIKKELEN    

Medewerkers die veel werk verrichten voor KWS 

zijn begin februari op bezoek geweest bij KWS te 

Nagele. Daar was veel te bekijken: 

aardappelplanten om te bestuiven, de verwerking 

van bessen, de verwerking en verdeling van 

zaden. Tot slot kregen de gasten van Concern 

voor Werk een felbegeerde KWS-pet.  

BANKEN EN STOELEN DEMONTEREN     

Twee medewerkers van Groen verzorgen 

momenteel een pilot voor de gemeente 

Noordoostpolder op de Milieustraat. Stoelen en 

banken die normaal in het grofvuil gaan (dat is de 

duurste afvalsoort) worden gedemonteerd. 

Textiel, hout, metaal en kunststof worden 

gescheiden, waardoor maar een klein deel 

(meestal foam) in de grofvuil-container komt. 

Tijdens deze pilot hoopt de gemeente vele kilo's 

afval te verminderen en ook kosten te besparen. 

Binnenkort komen we er achter of dat is gelukt. 
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Foto: Tijdens de voorjaarsvakantie was het extra 

druk bij Schoonmaakservice Flevoland. Alle 

gymzalen van de gemeente Lelystad hadden een 

schrobbeurt nodig van zowel de vloer als de 

kleedkamer. Het team heeft er hard aan gewerkt 

om alles op tijd af te krijgen zodat de scholen en 

sportverenigingen weer in een schone gymzaal 

kunnen sporten. 

 

NIEUWE ACTIVITEIT KWEKERIJ   

Begin februari is de Kwekerij begonnen met een 

nieuwe activiteit: het vermeerderen van planten 

(blauwe bessen). Het doel is dat Concern voor 

Werk en Fairplant samen planten (blauwe 

bessen) gaan vermeerderen via weefselkweek. 

Fairplant vermeerdert in eigen laboratorium en 

levert het materiaal. Hiermee gaat de Kwekerij 

aan de slag: opdelen in kleine stekjes en die 

planten in stektrays bewortelen. Daarna kunnen 

de planten direct naar klanten van Fairplant of 

worden opgekweekt tot een grotere plant. Een 

mooie kans om nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen samen met Fair Plant.  

OPVANG VLUCHTELINGEN IN EMMELOORD 
In Emmeloord worden vluchtelingen uit Oekraïne 

opgevangen in het Dokter Jansencentrum. Twee 

verdiepingen van dit voormalige ziekenhuis 

worden op dit moment voorbereid. 

SchoonmaakService Flevoland is ingeschakeld 

voor het schoonmaken 

 

KWARTAALBIJEENKOMST GROEN  

In Lelystad is er een kwartaalbijeenkomst 

gehouden bij de afdeling Groen. Hierin hebben 

Eric Bonsink (Teamleider) en Wim Verhoeven 

(projectleider) de aanwezigen bijgepraat over de 

ontwikkelingen bij Groen. Voortaan wordt ieder 

kwartaal zo’n bijeenkomst georganiseerd.  

 

OPVANG VLUCHTELINGEN IN LELYSTAD  

Ook de gemeente Lelystad gaat vluchtelingen 

opvangen uit de Oekraïne. De gemeente heeft 

Concern voor Werk gevraagd om de oude 

scholengemeenschap SGL op te knappen. 

De mannen uit Emmeloord en Lelystad zijn daar 

een week bezig om het terrein rondom het 

gebouw en de patio tuinen weer te fatsoeneren.  

Nu moet er nog snoeiwerk verricht worden. Nog 

een paar dagen zijn er nodig om de puntjes op de 

i te zetten zodat de vluchtelingen een mooie 

rustgevende locatie hebben om te acclimatiseren 

van hun traumatische vlucht naar een vreemd 

land. 

 

GESLAAGD! 

-Lean Green Belt  

Eind  januari is weer een groep collega’s geslaagd 

voor de Lean Green Belt. Inmiddels hebben we 

een mooie groep mensen die deze opleiding heeft 

gevolgd. Met frisse moed en op een professionele 

manier kunnen we verder aan de slag om ons 

bedrijf elke dag een stukje beter te maken.  

Heb je zelf een idee wat er beter zou kunnen? 

Dan ben je van harte uitgenodigd om dit te 

bespreken in je team. Beter worden doen we echt  

samen.  
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GESLAAGD! (vervolg) 

-Vakvaardigheden Montapak – Werkstap 

Onlangs hebben Dyon Koeman en Alice Kort de 

opleiding Vakvaardigheden Montapak – Werkstap 

afgerond. Hiervoor mochten zij een certificaat, 

bloemen én de felicitaties in ontvangst nemen.  

 

 
 

 

 

-Werk-fit traject Werkstap 

Dominique Uland heeft het Werk-fit traject 

Werkstap met succes afgerond. Hij heeft een 

contract gekregen bij Concern voor Werk en is per 

1 maart jl. gestart bij afdeling Groen.  

Gefeliciteerd, Dominique! 

 

 

JUBILARISSEN   

- Jan Holwerda 

Op 1 februari was het feest. Jan Holwerda was 40 

jaar in dienst. Zijn werkplek was die dag feestelijk 

versierd. ’s Middags genoten Jan en zijn collega’s 

van de Houtafdeling van een high tea. Hij kreeg 

natuurlijk een mooi beeldje en bloemen namens 

Concern voor Werk en de OR. 

 

 
 

-Klaas de Vries 

Een jaar na de oprichting in 1996 had De Vries 

Recycling B.V. hulp nodig. Concern voor Werk 

werd hiervoor benaderd en Klaas Hoekstra werd 

voorgesteld. Een proefperiode was niet nodig; na 

dag 1 was duidelijk dat Klaas mocht blijven. 25 

jaar later is Klaas nog steeds in dienst.  

 

Foto: Klaas werd bedankt voor zijn inzet door 

Riekelt van Veen (l) Gerrit van Veen (directeur). 

-Jan Sietsma  

Jubilaris Jan Sietsma (Kwekerij) is na een 

dienstverband van 12,5 jaar ‘nog niet klaar bij de 

Kwekerij’. Hij heeft plechtig beloofd om langer te 

blijven. Dat is goed nieuws!   
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Foto: De zonnewijzer bij de Kwekerij was aan 

opknapbeurt toe. Daarom moest deze van de 

sokkel afgezaagd worden. De maker van de 

zonnewijzer, een kunstenaar uit Amsterdam, heeft 

deze opnieuw ingekleurd. Inmiddels is de 

zonnewijzer weer terug op zijn vertrouwde plek. 

Het terugplaatsen was wel even een klus. Een 

zonnewijzer moet immers wel steeds de juiste tijd 

aangeven. De missie is voltooid. Nu alleen nog de 

betonnen randen en de beplanting fiksen. 

JUBILEUMFEESTEN  

Door de beperkingen vanwege Corona konden de 

jubileumfeesten twee jaar lang niet doorgaan. 

Daar komt nu verandering in. Voor 2022 zijn de 

jubileumfeesten gepland op 

woensdag 8 juni, Emmeloord en  

woensdag 5 oktober, Lelystad 

 

IN EN UIT DIENST  

IN DIENST    

Blanken, M. Montapak E  

Alsahhar, I. Montapak L 

Snijder, D. Montapak L 

Korthoef, K.J. Houtafdeling  

Wilmans, T. Kluswinkel 

Moeijes, C. Detacheren 

Sweerts, M.E. Detachering 

Barghouty, M. Groen L 

Kloosterman-Abma, J. Bedrijfsburo Groen 

Linde, J. van der Groen L 

Uland, D. Groen E  

Papotto, M.J. SSF L 

Koning, S.A. de SSF L 

    

UIT DIENST    

Hendriks, G. Montapak L 

Kloot, E.M. SSF L 

Ven, K. van de SSF L 

Josefina, C.A.S. SSF L 

 

NIEUWE COLLEGA’S 

-Majid Bagouty 

Per 1 februari hebben we een nieuwe voorman bij 

Groen Lelystad. Zijn naam is Majid Bagouty 

We wensen hem vele plezierige jaren bij Concern 

voor Werk en dat hij snel zijn draai mag vinden. 

Majid is een ervaren man in het vak, dus dat zal 

zeker lukken.

 
 

Foto: Bloemen voor de nieuwe voorman, Majid 

Bagouty (rechts).  
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NIEUWE COLLEGA’S (vervolg)  

-Anja Kloosterman  

Mijn naam is Anja Kloosterman. Ik ben getrouwd 

met Harm. Samen hebben wij 3 kinderen waarvan 

de jongste nog bij ons in Emmeloord woont. In 

mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag en vind ik 

het leuk in de tuin te werken en muziek te maken. 

Ik heb vele jaren in de accountancy gewerkt. Nu is 

het tijd voor een nieuwe uitdaging bij Concern 

voor Werk als medewerker bedrijfsbureau Groen.  

 

 

 

-Cor Korthoef  

Na lang wachten is op 7 maart jl. de nieuwe 

meewerkend voorman Cor Korthoef begonnen op 

onze houtafdeling in Emmeloord. 

Wij zijn blij met zijn komst en hopen lang van zijn 

diensten gebruik te kunnen maken. Namens het 

hele team wensen wij Cor veel werkplezier op de 

afdeling Hout en bij Concern voor Werk. 

 

Foto: Cor Korthoef (links). 

-Marija Lieferink-Krizanic 

Mijn naam is Marija Lieferink-Krizanic en ik ben 

sinds 15 februari werkzaam als trajectmanager 

voor het Team Deta. Doordeweeks zit ik op 

locatie Emmeloord.  
Mijn roots liggen in Kroatië en in dit land vieren we 

vaak de zomer. Ik ben getrouwd en ben moeder 

van een dochter van 10 jaar. In mijn vrije tijd ben ik 

te vinden op de sportschool en ga ik er vaak ook 

op uit met mijn vriendinnen en gezin. Daarnaast 

ben ik ook actief als massagetherapeut en daarbij 

word ik geïnspireerd door de Oosterse leer waarbij 

ik veel kennis heb opgedaan van de meridianen.  

Ik ben blij dat ik voor deze mooie organisatie werk. 

Als je nog vragen aan mij hebt, stel ze gerust.  

 

 
 
PIET VLEDDER IN HET ZONNETJE 
Onze collega Piet Vledder werkt al sinds 2013 op 
Urk. Daar loopt hij veel met een zuigmachine door 
de straten en maakt alles schoon.  
Zijn inzet is niet onopgemerkt gebleven. Een 
bewoner maakte speciaal voor Piet een gedicht 
en verraste hem met een bloemetje.  

 

EXPOSANTEN GEZOCHT! 

Heb jij fotograferen, tekenen of schilderen als 

hobby en wil je wel exposeren bij Concern voor 

Werk? Neem dan contact op met Marion Vandy of 

Anneke Menting om je werk te bekijken en 

eventueel verdere afspraken te maken.  

 

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 

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

mailto:mmo@concernvoorwerk.nl
http://www.concernvoorwerk.nl/informatie

