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Nummer 3, mei 2022  

 

 

VAN DE MANAGEMENTTAFEL  
Op 12 mei jl. vond er weer een kaderbijeenkomst 
plaats. Na Corona was dit weer live mogelijk en 
vooral voor enkele nieuwe medewerkers prettig om 
de collega’s te ontmoeten. Tijdens de kader-
bijeenkomst presenteerde Peter van der Mee de 
financiële resultaten over 2021. Gelukkig kunnen 
we constateren dat we dat jaar financieel met een 
mooi resultaat konden afsluiten. Daarna werd het 
strategisch plan voor Concern voor Werk op weg 
naar 2030 gepresenteerd. In dit plan wordt de 
toekomst voor ons bedrijf geschetst. Het 
belangrijkste element hierbij is de transitie van 
Wsw-bedrijf naar sociale onderneming. In komende 
infobulletins zullen we hier telkens even op 
terugkomen.  
Er vinden weer leuke evenementen plaats. Een van 
de voornaamste was het Concern voor Werk-diner, 
dat we op 19 mei jl. hebben georganiseerd voor 
onze belangrijkste opdrachtgevers. Met een diner 
gekookt door de horecacrew en een inleiding door 
oud-Olympiër Maarten van der Weijden willen we 
hen bedanken voor de betrokkenheid bij ons bedrijf  
en het werk dat ze ons gunnen. Het was een mooie 
avond.   
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Op 31 maart jl. is onze collega 
 

ALEX ZWART 
 

onverwacht overleden op 54-jarige leeftijd.  
 

Alex werkte sinds 31 juli 2005 bij Concern voor 
Werk in de groenvoorziening en bij de 
dierenweide in Lelystad. Hij woonde samen met 
zijn broers Eddy (die tot november 2020 ook bij 
Concern voor Werk heeft gewerkt) en Erik.  
Wij verliezen in Alex een fijne en betrouwbare 
collega en medewerker en zullen hem missen. 

Op 9 mei jl. is overleden onze collega  
 

                 SJOERD GORT 

 
Sjoerd was gedetacheerd vanuit de gemeente 
Lelystad en werkte bij Werkbedrijf Lelystad op 
het gebied van de SROI (social return). Hij was 
een warme collega met grote betrokkenheid bij 
ons bedrijf en succesvol in het verzilveren van 
de SROI-verplichting die bedrijven bij ons 
hadden. We zullen Sjoerd missen.  
 

Foto: De kantine was omgetoverd tot restaurant 
waar de opdrachtgevers werden ontvangen  
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BEZOEK RAAD VAN COMMISSARISSEN  

 

 
 

Foto: Onlangs heeft de raad van commissarissen 

een bezoek gebracht aan Concern voor Werk. De 

commissarissen hebben alle locaties bezocht en 

waren erg onder de indruk van de werkzaamheden 

van Concern voor Werk.  
 
 
CONCERN VOOR WERK 
betrokken ondernemen 
 

 
 
Het is jullie vast al eens opgevallen dat de tekst 
onder onze bedrijfsnaam is veranderd. 
Jarenlang stond er onder onze bedrijfsnaam de 
tekst ‘werken, leren en re-integreren’. 
 
Dat was een passende tekst, omdat het in drie 
woorden beschreef WAT we doen. 
Nu we ons aan het ontwikkelen zijn als sociale 
onderneming en een nieuwe koers gaan varen 
vonden we het belangrijk om onze omgeving 
duidelijk te maken WAAROM we hier met zijn allen 
werken. En dat is eigenlijk heel makkelijk uit te 
leggen.  
 
Wanneer je mensen die bij Concern voor Werk 
werken spreekt, merk je dat we met zijn allen 
BETROKKEN willen zijn. 

Betrokken bij elkaar, betrokken bij onze klanten, 
betrokken bij onze omgeving en betrokken bij de 
producten en diensten die we leveren. 
Het is mooi om te merken dat iedereen zo 
betrokken wil zijn. 
Betrokken zijn doe je ook vooral met je hart en een 
hart heeft iedereen. 
Je merkt het ook direct wanneer iemand betrokken 
bij je is of niet. 
Probeert iemand je echt te begrijpen? Ziet iemand 
je echt staan? Vaak voel je meteen of het contact 
echt een gemeend contact is, of alleen maar heel 
oppervlakkig is. 
Binnen Concern voor Werk mag je op 
betrokkenheid rekenen en binnen Concern voor 
Werk mag je ook echt betrokken zijn. 
Dat vinden we belangrijk.  
Want iets ondernemen heeft pas echt waarde 
wanneer er het verlangen achter zit om iets voor 
een ander te willen betekenen. 
Dat is betrokkenheid. 
 
STAP-BUDGET  
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers een 
aanvraag doen bij het UWV voor maximaal  
€ 1.000,- (inclusief btw) per jaar om een opleiding 
mee te financieren. Hoe zit dat?  
  
Wat is een STAP-budget? 
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. 
STAP is een individueel leerbudget voor 
werkenden en werkzoekenden. Ben je 18 jaar of 
ouder, nog niet met pensioen en ontvang je niet al 
studiefinanciering dan kun je een aanvraag 
indienen bij het UWV.  
 
Waarvoor kun je STAP-budget aanvragen?   
Het gaat om scholing voor de eigen ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid. Het STAP-budget kan 
ook worden gebruikt voor het volgen van 
praktijkleren; een opleidingstraject in het mbo dat 
gericht is op het behalen van een praktijkverklaring.  
 
Wat moet je zelf betalen?  
Kost de cursus minder dan € 1.000,-? Dan kun je 
gratis de cursus volgen. Het overige budget blijft 
gereserveerd voor de rest van het jaar. Kost de 
cursus meer dan € 1.000,-, dan betaal je de rest 
zelf bij. Hier ontvang je dan een rekening voor.  
 
Aanvragen 
Het aanvragen van het STAP-budget gaat via het 
UWV. Heel belangrijk is dat je eerst 
toestemming moet hebben van het UWV, 
voordat jij je inschrijft voor de opleiding!!  
 
Lees verder op de volgende pagina   
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STAP-BUDGET (vervolg)  
De aanvraag kan ingediend worden bij het UWV, 
via het STAP-Portaal: 
https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal 
 
Jaarlijks zijn er vijf aanvraagtijdvakken, te weten: 

1 1 maart 2022 t/m 30 april 2022   

2 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 

3 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022 

4 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022 

5 1 november 2022 t/m 31 december 2022 

Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag 
neemt het UWV een besluit.  
Na goedkeuring betaalt het UWV tot maximaal  
€ 1.000 aan de opleider. De opleider haalt het 
bedrag af van de kosten die de werknemer moet 
betalen voor de opleiding.  
Er is pas recht op definitieve toekenning van het 
bedrag als de werknemer de opleiding afrondt. Zo 
niet, dan moet je het bedrag terugbetalen.  
 
Hulp nodig bij het aanvragen van het STAP 
budget? 
Heb je vragen over het STAP-budget. Uiteraard 
mag je die vragen altijd stellen bij de afdeling P&O. 
Je kunt ook bellen met het UWV: 088-8982202. 
 
Meer informatie over het STAP-budget 
Meer informatie is te vinden op Rijksoverheid.nl en 
de informatiefolder “Subsidieregeling STAP-
budget” van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Lees deze informatiefolder goed 
door voordat je een aanvraag in gang zet!! 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-
lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-
regelingen/stap-budget  
 
www.stapuwv.nl 

 
EENMALIGE ENERGIETOESLAG  

Inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het 

sociaal minimum) kunnen van de gemeente een 

eenmalige energietoeslag ontvangen van € 800,- 

per huishouden.  

Er zijn huishoudens die de energietoeslag 

automatisch ontvangen. Zij hebben de 

energietoeslag in veel gevallen al ontvangen.  

Wie nog niets gehoord heeft, maar wel voldoet 

aan de voorwaarden kan energietoeslag 

aanvragen bij de gemeente waar hij/zij is 

ingeschreven.  

Lelystad: op www.lelystad.nl/Vergoeding-

energiekosten kan via ‘mijn uitkering’ de toeslag 

aangevraagd worden.  

Noordoostpolder: het aanvraagformulier staat op 

de website van de gemeente NOP. Ook zijn er 

papieren exemplaren bij de receptie van het 

gemeentehuis af te halen.  

Urk: informatie op de website van de gemeente 

Urk, in het Urkerland en op sociale media. 

 

Heb je hulp nodig om uit te zoeken of je hiervoor in 

aanmerking komt? Of wil je hulp bij het aanvragen? 

Neem dan contact op met P&O of 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Henny Mulder) van 

Concern voor Werk.  

 

AFSLUITING GROENPROJECT ZEEWOLDE  

Jarenlang heeft Concern voor Werk het 

groenonderhoud in diverse wijken van de 

gemeente Zeewolde verzorgd. Vanaf 1 april jl. is dit 

groenonderhoud gestopt. Er worden nog wel 

projectmatig groenwerkzaamheden uitgevoerd voor 

deze gemeente. De gemeente Zeewolde en 

Concern voor Werk hebben de samenwerking met 

een gezellige bijeenkomst afgesloten. 

 

BIBLIOTHEEK LELYSTAD      

Eind april heeft Groen wel een heel speciale klus 

uitgevoerd, namelijk het demonteren en afvoeren 

van kastwerk in de FlevoMeer Bibliotheek Lelystad. 

Twee dagen hadden de mannen nodig om dit 

sloopwerk uit te voeren. De ontstane ruimte wordt 

nu ingevuld met werkplekken. Op de huidige plaats 

van de werkplekken komt binnenkort een 

koffiecorner. Hiervoor treft onze horeca op dit 

moment de voorbereidingen. Medio juli wordt deze 

koffiecorner geopend. Hierover later meer. 

 

NIEUWE KLANT SSF        

Eind april is Schoonmaakservice Flevoland met 

veel plezier gestart met de werkzaamheden voor 

Netl Camping in Kraggenburg. Vooraf heeft SSF 

een instructieronde gemaakt en nader 

kennisgemaakt met deze nieuwe opdrachtgever. 

SSF gaat de schoonmaak verzorgen van de 

sanitaire units op deze prachtige camping. Op naar 

een fijne en betrokken samenwerking! 

 

https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
http://www.stapuwv.nl/
http://www.lelystad.nl/Vergoeding-energiekosten
http://www.lelystad.nl/Vergoeding-energiekosten
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NIEUWE ELEKTRA-WERKZAAMHEDEN  

 

Foto: Begin mei is Montapak Emmeloord gestart 

met nieuwe elektra-werkzaamheden. Zo moeten er 

kabels gestript worden, elektraschoentjes 

aangeknepen worden en stekkertjes worden 

aangesloten. Van A tot Z een mooie klus dus. 

Geweldig dat we zulke deskundige medewerkers in 

huis hebben die dit vol overtuiging en met 

enthousiasme kunnen doen.  

 

FIETSEN  

Concern voor Werk heeft samen met de Lelystadse 

Uitdaging fietsen beschikbaar gesteld voor 

Oekraïense vluchtelingen.  

 

EEN DANKBARE KLANT 

Via Concern voor Werk is het mogelijk om een 

scootmobiel te lenen. De dames van de receptie 

regelen de planning en de medewerkers van de 

technische dienst zorgen dat de geleende 

scootmobiel op de plek van bestemming komt.  

Een mevrouw was zó dankbaar voor de prettige 

wijze waarop dit gebeurt, dat zij voor een leuke 

attentie heeft gezorgd. 

 

DRAAGBARE SCHAFTKEET SCHOKLAND 

GERESTAUREERD  

Door de storm was de oude draagbare schaftkeet 

van het museumterrein van Schokland zwaar 

beschadigd. Concern voor Werk heeft opdracht 

gekregen om de schaftkeet weer helemaal in oude 

staat terug te brengen. En dat is gelukt, inclusief 

een mooi verfje!  

 
 

AFDELING GROEN NAAR DE FLORIADE  

De afdelingen Groen Emmeloord en Lelystad zijn 
naar de Floriade in Almere geweest. De Floriade 
wordt eens in de tien jaar gehouden. De 
voorbereiding heeft veel tijd gekost want het terrein 
is heel groot en er is veel te zien. Een kabelbaan 
brengt je van de ene kant naar de andere kant over 
de A6.  
Het was niet alleen een gezellig uitje voor de 
medewerkers van Groen, maar ook erg leerzaam. 
Er was namelijk veel te zien op het vakgebied van 
Groen. Het was een mooie dag waarvan iedereen 
genoten heeft.  
 

 
 
 
 



6 

 

CURSUS EN OPLEIDING 
-Bosmaaicursus 
Een aantal mannen van Groen Emmeloord, Urk en 
Lelystad heeft de bosmaaicursus gevolgd onder 
leiding van Richard Pastoor. Wat is er behandeld? 
Veilig werken met de bosmaaier, maaien met de 
draadkop, maaien met een slagmes en het afzetten 
van struiken met een zaagblad. 
 

 
 
-Logistiek medewerker  
De eerste groep van het leerbedrijf Logistiek van 
Werkbedrijf Lelystad heeft inmiddels het diploma 
op zak. Deze week is bij Concern voor Werk aan 
de Vaartweg een nieuwe groep deelnemers gestart 
met de cursus Logistiek Medewerker niveau 1. In 
12 weken tijd kunnen de deelnemers de opleiding 
afronden met een diploma. Een mooie opstap naar 
een baan!  

 
GESLAAGD! 
-Heftruck en reachtruck  
Twee medewerkers zijn geslaagd voor het heftruck 
en reachtruck certificaat. Frans Engel voor de 
herhalingscursus en Justin van den Beemd voor de 
gehele cursus.  
Gefeliciteerd! 
 

 
 
 
 

-Taalstage  

Een mooi moment voor Asmaa en Mazyet. Ze 

hebben de taalstage bij Concern voor Werk 

succesvol afgerond. Gefeliciteerd!  

 

 
 
 
-Logistiek medewerker  
Acht deelnemers van het leerbedrijf Logistiek van 
Werkbedrijf Lelystad hebben hun diploma 
gekregen.  
Na een selectie zijn zij 12 weken geleden gestart 
met een opleidingsprogramma waarin zij inzicht 
kregen in logistieke processen, hun VCA en 
heftruckcertificaat behaalden. Via praktijkleren 
hebben zij (deel)certificaten en een MBO-verklaring 
behaald als (assistent)logistiek medewerker. Het 
merendeel van de deelnemers heeft inmiddels een 
betaalde baan in de logistiek. Een paar deelnemers 
worden nog bemiddeld.  
Na het beproefde succes van het leerbedrijf Zorg & 
Facilitair blijkt het leerbedrijf Logistiek ook 
succesvol te zijn in het opleiden en certificeren in 
de praktijk.  
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JUBILARIS  

 

 
 
Foto: Op 1 april jl. was Adriaan van Pienbroek  
40 jaar in dienst. Zelf wilde hij er niet te veel 
aandacht aan besteden maar uiteraard konden wij 
deze enorme mijlpaal niet zomaar voorbij laten 
gaan. Namens de gehele afdeling Montapak 
Emmeloord willen wij hem bedanken voor zijn inzet 
van de afgelopen 40 jaar en hopen nog vele jaren 
van zijn diensten gebruik te maken. 
 
JUBILEUMFEESTEN  
Door de beperkingen vanwege Corona konden de 
jubileumfeesten twee jaar lang niet doorgaan. Daar 
komt nu verandering in.  
Op woensdag 8 juni a.s. worden in de Kwekerij de 
jubilea gevierd van: 
 
40-jarig jubileum 
Robert van Dijken  
25-jarig jubileum 
Jan van Hoeven 
Wendy Winters-Wielhouwer 
Irma van Rijbroek 
Sandra van Rijbroek 
 
Het jubileumfeest in Lelystad wordt gehouden op 
woensdag 12 oktober 2022. Nadere informatie 
volgt.  

IN EN UIT DIENST  

IN DIENST    

Beemd, J.T. van den Montapak L 

Alleblas, Q.L. Montapak L 

Szmyt, J. Houtafdeling  

Houthuijzen, A. Groen L 

Posthumus, H. Groen E  

Pruim, J.N. Groen L 

Sarkozi, Z. Schoonmaak L 

Hernandez, S.G. Schoonmaak E 

Smith, S.M.D. Schoonmaak L 

Kok, F. Schoonmaak E 

Tekie Tedla, A. Schoonmaak E 

Kara, K. Schoonmaak L 

Mahnin, O. Schoonmaak E 

Windster, S.A. Schoonmaak L 

Leitoe, I. Schoonmaak L 

    

UIT DIENST    

Jansen, M. Restaurant NOP 

Kok, F. Schoonmaak E 

Elbashir, R. Schoonmaak L 

 
NIEUWE COLLEGA’S 
-Cathy Moeijes        
Mijn naam is Cathy Moeijes en ik ben geboren en 
getogen in Emmeloord. Ik ben 21 maart jl. 
begonnen als trajectmanager in Emmeloord. 
Samen met mijn partner André maak ik graag 
(verre) reizen. Verder zijn we in het weekend graag 
op pad met onze hond naar het bos of strand. Mijn 
motto is ‘geniet van het leven’ en dat doen we ook 
met volle teugen!  
 

 
 



8 

 

NIEUWE COLLEGA’S (vervolg) 
-Michel Sweerts 
Ik ben Michel Sweerts en werk sinds april op de 
afdeling detachering als trajectmanager. Ik ben 52 
jaar, getrouwd, 3 zonen, en woon in Enkhuizen. Ik 
heb een grafische, commerciële achtergrond en 
heb de laatste 6 jaar gewerkt bij WerkSaam in 
Hoorn als werkbegeleider repro, post en 
digitalisering. Ik wilde graag meer met begeleiding 
doen en kwam de vacature Trajectmanager bij 
Concern voor Werk tegen, heb gesolliciteerd en 
ben aangenomen. In mijn vrije tijd lees ik veel, kijk 
series op Netflix, hou van barbecueën en vakantie 
vieren in Frankrijk. En dit kan ook makkelijk 
gecombineerd worden. De komende tijd hoop ik 
met velen van jullie kennis te maken en proberen 
de namen te onthouden. Als je meer wil 
weten….vragen mag altijd. 
 

 
 
SEIZOENSWERK BIJ GROEN   
Voor de periode mei tot september zoeken we 
enthousiaste mensen vanaf 16 jaar. Ken je iemand 
die op zoek is naar seizoenswerk? Geef de tip 
door! Kijk voor meer informatie op 
www.concernvoorwerk.nl/vacatures. 
 
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 voor een afspraak.   
 
 

KORTINGSKAARTEN DOLFINARIUM 
HARDERWIJK         
Al enkele jaren geeft het Dolfinarium Harderwijk 
kortingskaartjes weg. Ook nu weer. Met zo’n 
kortingskaartje betaal je voor de toegang én een 
snackmenu € 21,95 per persoon. Met één 
kortingskaartje kunnen 8 personen van de 
aanbieding gebruik maken. Heb je belangstelling? 
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de Vaartweg (Marion 
Vandy), de Kwekerij (Jasper Ronda) en de 
Produktieweg (Marian de Jong) zo lang de 
voorraad strekt. OP=OP! 

 
 
 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

