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Nummer 4, juli 2022  

 

 
VAN DE MANAGEMENTTAFEL  
Het eerste halfjaar van 2022 zit er al weer op. Met 
af en toe tropische temperaturen is de zomer 
aangebroken en veel collega’s genieten van hun 
vakantie. We wensen dat iedereen gezond en wel 
na de vakantie weer aan de slag kan gaan.  
 
De eerste zes maanden zijn voor Concern voor 
Werk volgens plan verlopen. De meeste afdelingen 
hebben constant goed in het werk gezeten en we 
hebben verschillende nieuwe opdrachten mogen 
uitvoeren. Onze financiële resultaten zijn dan ook 
bevredigend en dat is altijd fijn. Laten we hopen dat 
we dit in het vervolg van het jaar kunnen 
vasthouden.  
 
Ook heeft Concern voor Werk inmiddels een nieuw 
bestuur. Na de verschillende college-
onderhandelingen zijn de wethouders uit Lelystad, 
Noordoostpolder en Urk, die gezamenlijk ons 
bestuur vormen, bekend. In Noordoostpolder is het 
mevrouw Linda Verduin geworden en uit Lelystad 
komt mevrouw Annemieke Messelink in ons 
bestuur. Vanuit Urk blijft het Nathanaël Middelkoop 
die ook in de vorige periode onderdeel uitmaakte  
 

 
 
 

 
 
van ons bestuur. Met de nieuwe wethouders is 
inmiddels kennis gemaakt. 
 
Hoewel het nog hoog zomer is zijn we als directie 
al weer aan het nadenken over de traditionele 
jaarafsluiting. Voor dit jaar hebben we een 
verrassing in petto, maar dit blijft nog even geheim.  
 
OVERLIJDENSBERICHT  

 
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat op  
12 juli jl. onze oud-medewerker  
 

JAN DROK  
 
plotseling is overleden op 69-jarige leeftijd.  
Na een dienstverband van 51 jaar heeft Jan in 
augustus 2019 afscheid genomen van  
Concern voor Werk. Hij werkte toen op afdeling 
Montapak in Emmeloord.  

Op 8 juni jl. werd in Kwekerij het jubileum 

gevierd van v.l.n.r. Kris Nicola, Robert van 

Dijken, Wendy Winters-Wielhouwer, Betty 

Winter, Jan van Hoeve en op de voorgrond 

Sandra en Irma van Rijbroek. Zie ook pagina 5.   
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Beste collega’s, 
 
Dit is alweer het laatste bericht voor de zomervakantie van start gaat. De OR heeft zich in het afgelopen 
halfjaar verder gemoderniseerd (we werken bijvoorbeeld nu vanuit de Cloud) en we hebben adviezen 
uitgebracht aan de directie, meegedacht in procedures, veiligheid van werken en werkomgeving (daaronder 
valt ook de verkeersveiligheid in Emmeloord) en het onderzoek over samenwerking met de 
vertrouwenspersoon afgerond. Het MTO bij de Kwekerij is inmiddels geweest en we zijn geïnformeerd over de 
uitslag. Ook zijn wij betrokken bij de aanbesteding van de Arbodienst. 
Zoals in het Infobulletin van mei jl. werd aangekondigd heeft Minie Meijer zich aangemeld voor de vacature 
namens Werkbedrijf Lelystad na het vertrek van Tineke de Boer. Naast haar functie in de OR maakt zij ook 
deel uit van de OC Werkbedrijf Lelystad en heeft plaatsgenomen in de Financiële Commissie van de OR. 
Hieronder stelt zij zich even voor. 
 

 
 
Mijn naam is Minie Meijer, vanaf 1 maart 2021 werkzaam als werkcoach bij Werkbedrijf Lelystad. Ik ben inmiddels 18 
jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein, dit in verschillende functies, echter altijd met de focus op begeleiding van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Om je werk op een goede en prettige manier te kunnen doen is het belangrijk dat je werkplek een fijne plek is. Dat maakt 
dat je met plezier naar je werk gaat en je met een voldaan gevoel weer naar huis gaat. 
Ik voel mij betrokken bij mijn werk, en werkplek, en wil graag, als OR lid, een stem zijn voor (en naar) mijn collega’s, zodat 
een ieder met plezier naar het werk kan gaan. 
Naast mijn werk ben ik graag bezig met mijn gezin en hou van lezen, creatief zijn en wandelen. 
 

 

OR NIEUWS 

Rest ons nog iedereen een prettige  
(en hopelijk zonnige) vakantie toe te 
wensen! 
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NIEUWE KLANT IN DE MEDISCHE SECTOR  

 

 
 
Het is geen geheim dat Concern voor Werk meer 
wil doen op de medische markt. 
Met dit werk kunnen we een bijdrage leveren aan 
het redden ven mensenlevens en aan de 
volksgezondheid. Ook vanuit bedrijfsmatig oogpunt 
is de medische sector heel interessant. 
Inmiddels controleren en repareren we al 
slaapapneu-apparatuur voor hergebruik. Ook 
maken we verpakkingen voor medicijnen.  
Onlangs is daar een nieuwe opdracht bijgekomen.  
Op de foto zien we dat Sander Post zijn 
handtekening zet onder een contract met het bedrijf 
GreenCycl. Voor dit bedrijf mogen we apparatuur 
demonteren, dat gebruikt is in de operatiekamer. 
Hierna wordt deze apparatuur hergebruikt en niet 
weggegooid. Zo leveren we niet alleen een bijdrage 
aan de volksgezondheid, maar ook aan het milieu.  
Zo zet Concern voor Werk weer een stap in 
betrokken ondernemen en daar zijn we dankbaar 
voor en trots op. 
 

BETROKKEN BIJ HET MILIEU  

Concern voor Werk is aan het transformeren naar 

een sociale onderneming. En als sociale 

onderneming is Concern betrokken bij haar 

opdrachtgevers, bij haar klanten en bij haar 

medewerkers. Maar daar stopt de betrokkenheid 

niet. Betrokken zijn, dat gebeurt met het hart. En 

wanneer we als Concern voor Werk zeggen dat we 

betrokken zijn, dan zijn we ook betrokken bij ons 

nageslacht. Velen van ons hebben kinderen en 

willen dat deze kinderen kunnen leven in een 

mooie schone wereld. 
Om het nog beter te doen zal Concern voor Werk 
zich voor gaan bereiden op het ISO 14001 
keurmerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door te voldoen aan dit keurmerk bewijzen we dat 
we naast een goede manier van werken ook 
verantwoord met het milieu omgaan. Wanneer we 
dit keurmerk dragen moeten we bij elke keuring 
aantonen dat we ook echt goed omgaan met het 
milieu. 
De directie is er trots op dat we deze stap gaan 
zetten. Zo wil Concern voor Werk betrokken 
ondernemen. 

 
PROEFDRAAIEN KOFFIECORNER 

BIBLIOTHEEK LELYSTAD  

Books & Beans, de nieuwe koffiecorner in de 

bibliotheek van Lelystad is zo goed als klaar. Vanaf 

1 augustus a.s. kunnen bezoekers tijdens 

openingstijden van de bieb genieten van 

bijvoorbeeld een kopje koffie. Onlangs werd er 

proefgedraaid met enkele gasten van Concern voor 

Werk, Werkbedrijf Lelystad en de bibliotheek zelf. 

De nieuwe medewerkers zijn er klaar voor om 

binnenkort te starten met hun nieuwe baan op een 

prachtige werkplek!  

 

 
 

 
 



4 

 

WERK-FIT TRAJECT SUCCESVOL AFGEROND   
Nora Al-Saedi en Pieter Rinse Kramer hebben het 
werk-fit traject bij Montapak met succes afgerond. 
Nora gaat bij een supermarkt werken en Pieter 
gaat bij een kringloopbedrijf werken.  
Gefeliciteerd en veel succes in jullie nieuwe baan!  
 

 
 

 
 
TRAINING  
De afgelopen maanden zijn meerdere werkleiders 
en voorlieden van zowel de Groenvoorziening als 
Montapak getraind op het gebied van leidinggeven 
en samenwerken. 
De training was erop gericht om de deelnemers 
inzicht te geven in eigen gedrag, dat van anderen 
en hoe daar op te anticiperen. Middels een 
afwisseling van interessante theorie, het delen van 
praktijkervaringen en oefeningen in samenwerken 
tijdens deze trainingen, hebben de deelnemers nu 
een mooi pakket aan ervaring en informatie om toe 
te kunnen passen in hun eigen werkomgeving.   
We zijn trots op de deelnemers en bedanken ze 
voor hun inzet. 
 

 

TAALLES AAN STATUSHOUDERS BIJ 
CONCERN VOOR WERK       
Inmiddels is er een aantal statushouders via de 
WerkCorporatie aan het werk bij Concern voor 
Werk. In samenwerking met de WerkCorporatie 
wordt de mogelijkheid geboden om onder werktijd 
extra Nederlandse les te volgen. Aan deelnemer 
Maher is een taalcoach gekoppeld, zodat hij zijn 
Nederlandse taal kan verbeteren. Samen werken 
zij wekelijks met groot succes aan het verbeteren 
van zijn Nederlandse taal. Wat Maher leert kan hij 
daarna direct op de werkvloer in de praktijk 
brengen.  
 

 
 
IN EN UIT DIENST  
 

IN DIENST    

Golstein, V. van Kantine 

Westhuis, S. Groen E  

Peeters, R.R. Groen L 

    

UIT DIENST    

Geurts, T. Groen L 

Geffen, A. van Kwekerij  

Hamstra, C. Montapak E 

Boer, A. Montapak E  

Maatrijk, C. Montapak L 

Brinkman, A.J. Montapak L 
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JUBILEUMFEEST EMMELOORD  

 

 
 

Op 8 juni jl. was het feest. In de Kwekerij werd het 

jubileum gevierd van Betty Winter, Wendy Winters-

Wielhouwer, Irma van Rijbroek, Sandra van 

Rijbroek, Jan van Hoeve, Robert van Dijken en Kris 

Nicola. Alles bij elkaar opgeteld: 190 jaar trouwe 

dienst!  
De jubilarissen werden te midden van familie, 
vrienden en collega’s in het zonnetje gezet. Er 
werden filmpjes vertoond, toespraken gehouden en 
gedichten voorgelezen. Natuurlijk ontbraken de 
speciale beeldjes, cadeaus en bloemen niet. We 
hopen dat het voor de jubilarissen een onvergetelijk 
feest is geweest.  
Gert-Jan Tolenaars en zijn team hebben prachtig 
werk geleverd. Zij hebben gezorgd voor een 
prachtig ingerichte kantine, heerlijke hapjes en 
drankjes en – als kers op de taart – een geweldig 
buffet. Ook heeft Marion Vandy prima werk 
geleverd als organisator van het feest.   
Iedereen die zijn steentje aan het feest heeft 
bijgedragen: dankjewel!  
 

 

 
 
CHRIS HAMSTRA MET PENSIOEN    
Woensdag 25 mei 2022 was de laatste werkdag 
van Chris Hamstra. Hij had aangegeven geen 
afscheid te willen. Toch konden wij het niet laten 
om hem na 32 jaar een klein beetje in het zonnetje 
te zetten.  
Chris, langs deze weg willen we je namens heel 
Montapak nogmaals bedanken voor al je inzet en 
vakmanschap. Geniet lekker van je welverdiende 
pensioen. Je bent altijd welkom voor een kopje 
koffie, mocht je in de buurt zijn.  
 

 
 
AFSCHEID OLAF DIJKSTRA   
Eind juni hebben we in de kantine aan de Vaartweg 
afscheid genomen van Olaf Dijkstra. Per 1 juli is hij 
begonnen bij zijn nieuwe werkgever. Olaf was 
werkzaam bij Groen Lelystad en was onder meer 
verantwoordelijk voor het particuliere 
tuinonderhoud. 
Wij wensen Olaf veel succes in zijn nieuwe baan. 
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AFSCHEID HILBERT WEIJS       
Na een dienstverband van ruim 31 jaar heeft 
Hilbert Weijs op Urk afscheid genomen van de 
gemeente en zijn groepen. Hij werd met een aantal 
directe collega’s rondgereden in een huifkar. Ten 
slotte werd, hoe kan het ook anders, een visje 
gegeten.  
In de kantine aan de Produktieweg heeft de groep 
afscheid van Hilbert kunnen nemen. Teun Bakker 
heeft Hilbert toegesproken en zelfs nog voor hem 
gezongen. Verder hebben Sander Post en Eric 
Bonsink nog een persoonlijk woord tot Hilbert 
gesproken. 
Ten slotte heeft Hilbert de aanwezigen bedankt 
voor het wederzijdse vertrouwen wat er al die jaren 
is geweest.  
Hilbert, geniet van je pensioen! Kom nog eens 
langs voor een kopje koffie.  

 
 

 
 

GROEN URK      
Na het vertrek van Hilbert Weijs heeft Jan Poelstra 
de werkzaamheden als uitvoerder voor de 
gemeente Urk overgenomen. Jan Poelstra heeft de 
groepen al leren kennen en heeft inmiddels ook al 
een goed contact met de opzichters van de 
gemeente Urk. 
We wensen Jan en zijn teams veel succes toe! 

 

VERTREK MARTIJN HAANSTRA, WERKLEIDER 
MONTAPAK LELYSTAD  
Na bijna een jaar werkzaam geweest te zijn bij 
Concern voor Werk heeft Martijn Haanstra 
(werkleider Montapak Lelystad) ons helaas 
verlaten. Door de aankoop van een nieuw huis 
komt Martijn verder van het werk te wonen. De 
langere reistijd heeft ertoe geleid dat Martijn elders 
zijn carrière wil voortzetten. Uiteraard wensen we 
Martijn veel succes bij het zoeken en vinden van 
een nieuwe job. We beseffen dat we een ervaren 
en prettige werkleider kwijtraken. Binnenkort gaat 
Concern voor Werk op zoek naar een nieuwe 
werkleider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSCHEID AREND BOER      

Op 17 juli 2022 heeft Arend Boer ons bedrijf na 32 

jaar verlaten. Natuurlijk wilden we zijn vertrek niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we 

met familie en collega’s op maandag 11 juli een 

afscheidsfeestje gehouden. Onder het genot van 

een hapje en een drankje hebben wij een punt 

kunnen zetten achter de werkcarrière van Arend bij 

Concern voor Werk. Wij willen Arend bedanken 

voor al zijn bewezen diensten en hopen hem zo nu 

en dan nog te mogen treffen voor een kopje koffie. 
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AFSCHEID ALBERT ROMKES 

 

 
       
Donderdag 7 juli 2022 was het zover: Albert 
Romkes kan voortaan van zijn pensioen gaan 
genieten! Een nieuwe fase na maar liefst 51 
werkzame jaren bij Concern voor Werk en haar 
voorgangers. 
Hij heeft tal van werkzaamheden verricht, 
plichtsgetrouw en stipt, naar beste kunnen.  
Tijdens het afscheid werd Albert uiteraard 
toegesproken door Sander Post namens de directie 
en Jan Sietsma namens de werkleiding. Ook van 
de OR waren er mooie woorden en bloemen. 
Natuurlijk was er ook het prachtige fotoboek, 
samengesteld door Bert en Sylvia Schuur, om nog 
eens letterlijk terug te kunnen kijken. Vergezeld 
door zijn familie liet Albert het zich welgevallen. 
Albert, je Urkse toon bij ons zal gemist worden. 
Bedankt voor je inzet, het ga je goed en tot ziens! 
 
FOTOGRAFIE     
In april heeft Patricia Pietersen, fotograaf, veel 
foto’s gemaakt op diverse afdelingen van Concern 
voor Werk. Ook op locaties buiten ons bedrijf waar 
bijvoorbeeld schoongemaakt wordt, zijn mooie 
plaatjes geschoten.  
In juni was Groen als laatste bedrijfsonderdeel aan 
de beurt.  
De gemaakte foto’s worden gebruikt voor o.a. de 
website van Concern voor Werk, in folders en 
sociale media. Ook worden foto’s geselecteerd 
voor een expositie in de gang aan de Vaartweg en 
de Produktieweg.  
 

 

 

 

 

VERBODEN TE ROKEN 
Een vriendelijk verzoek aan de rokers om 
uitsluitend te roken op de daarvoor aangewezen 
locaties bij onze vestigingen. Op andere plaatsen 
op onze bedrijfsterreinen is roken verboden.   

 

 
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 
 
MAAK KANS OP EEN PRIJS  
Als je je mailadres doorgeeft en daarnaast een 
woordzoeker oplost, dan maak je kans op een 
cadeaubon van € 50,-. 
Kijk voor meer informatie op pagina 8.  
 
BEDRIJFSREGLEMENT  
Het bedrijfsreglement raadplegen? Dit kan via de 
website (www.concernvoorwerk.nl/informatie) of 
manual master.  

VAKANTIE 
Wij wensen je een mooie zomervakantie toe. 
Geniet ervan en we zien je graag in goede 
gezondheid en met mooie 
vakantieverhalen weer terug!  
 

 

 

 

mailto:mmo@concernvoorwerk.nl
http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
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MAAK KANS OP EEN PRIJS  
Wil je een cadeaubon van € 50,- winnen?  
 
Los dan de onderstaande woordzoeker op. De letters die overblijven vormen samen de 
oplossing. De oplossing kun je vóór 1 september a.s. mailen naar 
mmo@concernvoorwerk.nl 
 
Door het mailen van de oplossing van de woordzoeker geef je automatisch toestemming aan 
Concern voor Werk om voortaan je e-mailadres te gebruiken voor o.a. het toesturen van het 
informatiebulletin.   
 
HOE OPLOSSEN?  
Een woordzoeker, ook wel speurpuzzel genoemd, is een puzzel of woordspel, waarbij een bepaald aantal 
woorden gevonden moeten worden in een blok gevuld met letters. Deze woorden kunnen zowel van links naar 
rechts als van rechts naar links geschreven zijn, alsmede zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. 

 

mailto:mmo@concernvoorwerk.nl

