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Nummer 5, september 2022  

 
 
VAN DE MANAGEMENTTAFEL  
Nu de vakantieperiode ten einde is kunnen we 
gelukkig allemaal weer aan de slag. We kijken 
terug op een zeer hete zomer en hebben op 
verschillende momenten maatregelen moeten 
nemen in het kader van ons hitteprotocol. Ook 
hebben we tijdens de zomer onze halfjaarcijfers 
opgemaakt. We kunnen nog steeds constateren 
dat het huishoudboekje van Concern voor Werk op 
orde blijft. Wel hebben we op sommige momenten 
nog wat werk tekort, maar we zijn hard bezig om 
ook dat probleem op te lossen. Ondertussen kijken 
we stiekem vooruit naar de decembermaand. 
Zonder nog al te veel te verklappen kunnen we  
vast vertellen dat we op een bijzonere manier onze 
eindejaarsbijeenkomst willen gaan organiseren. 
Noteer de datum alvast: 15 december 2022.  
Binnenkort horen jullie daar meer over.   
 
Ten slotte willen we meedelen dat  
Onno Vermooten begin 2023, naar verwachting 
medio maart, zijn werkzaamheden bij Concern voor  
 

 

 
 
Werk en Werkbedrijf Lelystad zal beëindigen. De 
reden hiervoor is dat hij de laatste jaren van zijn  
arbeidzame leven wil gebruiken voor een aantal  
andere ambities. Dit is niet te combineren met zijn 
huidige functie. Hij sluit daarmee een voor hem 
betekenisvolle tijd af waarin we gezamenlijk een 
mooie organisatie hebben vormgegeven.  
Concern voor Werk en Werkbedrijf Lelystad zijn 
van betekenis voor mensen die niet op eigen kracht 
aan het werk kunnen komen. En werk is meer dan 
alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat 
om bestaanszekerheid, een sociaal leven en er toe 
doen.  
De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart 
met het regelen van een adequate opvolging. Dit 
neemt niet weg dat Onno Vermooten de komende 
maanden met hetzelfde enthousiasme en plezier 
blijft samenwerken om ervoor te zorgen dat de 
positieve ontwikkelingen binnen Concern voor 
Werk en Werkbedrijf Lelystad een vervolg kunnen 
krijgen.  

 

De oplossing van de 
woordpuzzel in het vorige 
informatiebulletin is: 
pak de zon en straal. 
 
Uit de 19 inzendingen heeft 
de voorzitter van de Raad 
van Commissarissen en 
tevens notaris, Bart Jan 
Binnerts de winnende 
inzending getrokken.  
 
De winnaar is:  
Greetje Bolt, Montapak 
Emmeloord. 
Zij ontvangt binnenkort een 
waardebon van € 50,-. 
 
Gefeliciteerd, Greetje!  
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Beste collega’s, 
 
De vakantie zit er weer op en iedereen is weer aan de slag. Zo ook natuurlijk de Ondernemingsraad, we 
hebben inmiddels onze eerste eigen vergadering weer achter de rug. 
De Ondernemingsraad is weer compleet. Hans v/d Plas is toegevoegd als aspirant-lid. Hij stelt zich hieronder 
even voor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mijn naam is Hans v/d Plas, 15-9-1966 op deze aardbol gezet, 34 jaar getrouwd met Teuni, 3 kinderen: 
Normen, Jannie en Arno, en opa van 4 kleinkinderen: Joris , Fayen, Hailey en Nienke. 
Inmiddels bijna 10 jaar werkzaam bij CvW als maaimachinist Groen, en in het voor- en naseizoen het 
assisteren bij diverse groen/plantsoengroepen. Ik ben ook sinds jaar en dag een groot Ajax fan/supporter,  
volg de club al jarenlang en bezit menig shirt van deze mooie ploeg. Ook ben ik regelmatig als scheidsrechter 
actief bij SV Marknesse.  
Sinds kort ben ik ook actief om mijn steentje bij te dragen in/aan de OR. Ik zie graag een goede 
verstandhouding tussen werknemer en werkgever en dat je weet wat er speelt, waar de OR een belangrijke 
rol is weggelegd en ik samen met de OR / collega's een juiste schakel te zijn , ook ben ik kader- lid van N2V  
(vrije VAKBEWEGING/ VAKBOND) , 
Ik hoop op een mooie samenwerking en beleving in de OR en sta altijd open voor een goed gesprek met mijn 
collega's. 
 
BELANGRIJK BERICHT VOOR WERKNEMERS DIE BIJ EEN VAKBOND AANGESLOTEN ZIJN: 
Wist jij dat je een deel van je vakbondscontributie via je werkgever kunt terugvragen? Dit is vastgelegd in de 
cao. Je kunt de jaaropgave bij jouw vakbond aanvragen (wellicht via de website of bij het ledenportaal). Check 
je gegevens eerst even en vervolgens kun je deze ondertekend inleveren bij je werkleiding.  
 
WERKOVERLEGGEN: 
Binnenkort zijn er weer werkoverleggen. Daarbij zal/zullen altijd een of twee Ondernemingsraadleden 
aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk om te horen wat er bij jullie afdeling gaande is, en zijn natuurlijk altijd 
bereid vragen te beantwoorden. Tot gauw! 

OR NIEUWS 
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KOFFIEHOEK BIBLIOTHEEK LELYSTAD IS 

GEOPEND 

 

 
 
 
Op vrijdag 26 augustus jl. hebben wethouder Sjaak 
Kruis en Jan Gommer (directeur FlevoMeer 
bibliotheek) de koffiehoek in de bibliotheek van 
Lelystad geopend. De heren deden dit door de 
onthulling van de naam van de koffiehoek: Books & 
Beans.  
Medewerkers van Concern voor Werk gaan deze 
koffiehoek runnen en hebben hier een mooie 
werkplek.  
Een horecagelegenheid was al lang een wens van 
bezoekers van de bibliotheek en van de 
medewerkers. De komst van Books & Beans 
draagt bij aan een fijne bibliotheekervaring. Op de 
menukaart staan – naast koffie en thee in diverse 
smaken – diverse soorten koek en gebak, 
saucijzenbroodjes en diverse belegde broodjes.  
 
 
 
 
OVERLIJDENSBERICHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GROOT WERKOVERLEG  
Binnenkort 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.  Save the date: 15 december 2022 kerstfeest 
9.  Aangelegenheden van de OR 
10. Rondvraag  
11. Sluiting 
 

Je kunt ook zelf agendapunten inbrengen. Meld 
deze vooraf aan je werkleider.  
 

VAN DE AFDELING PERSONEELSZAKEN  

Er is veel veranderd als het gaat om (on)betaald 

ouderschaps- en partnerverlof? Het leek ons goed 

om een overzicht te maken van alle regels die te 

maken hebben met dit onderwerp. Op Manual 

Master vind je bij afdeling P&O ook de reglementen 

uitgeschreven. Mocht je nog vragen hebben dan 

kun je altijd bij P&O terecht. 
 

NIEUWE ORDER TRIOMINOS     

In augustus is Montapak Emmeloord gestart met 

een opdracht voor een nieuwe klant Goliath. Het 

gaat om het opzetten en verwerken van het 

spelletje Triominos junior. Een spel dat wereldwijd 

bekend is. Wij zijn super trots dat wij hier een 

bijdrage aan kunnen leveren, zodat straks 25.000 

kinderen dit spel met veel plezier kunnen spelen.  

 

 

 
Wij ontvingen het droevige bericht dat na een 
relatief korte ziekbed op 30 juli 2022 is 
overleden   
 

PETER DALEMAN  
 
Peter was sinds 30 november 2013 werkzaam 
bij Montapak; eerst in Lelystad en sinds juni 
2015 in Emmeloord.  
Peter was een fijne en vooral gezellige collega. 
We zullen hem en zijn grapjes en praatjes 
missen.    
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IN EN UIT DIENST  
 

IN DIENST    

Jansen, S. Groen L 

Petrov, L. Montapak L 

Verdam, M. Montapak L 

Berkhout, C.A. Schoonmaak E 

Netsereab, Y. Schoonmaak L 

Afshar, H. Schoonmaak L 

Houthuijzen, A. Schoonmaak L 

Samoilov, O. Schoonmaak L 

Samoilova, H. Schoonmaak L 

Trybus, M.B. Schoonmaak L 

Paulo, M.S. Books & Beans 

Groot, J. de Books & Beans 

Krombos, C. Restaurant NOP 

Hofstra-Rodink, K. P&O 

Fennema, L. Technische dienst 

    

UIT DIENST    

Hmadouch, M. Groen L 

Oosterman, R. Groen E  

Voorhorst, M.C. Groen E  

Oost, J. Groen E  

Dijkstra, O. Groen L 

Peeters, R.R. Groen L 

Tukker, H.J. Groen E  

Romkes, A. Kwekerij  

Linde, J. van der Groen L 

Landman, E. Groen E  

Duray, W.J.G. Groen L 

Os, D.A. van Groen L 

Meijeringh, J.A. Montapak L 

Haanstra, M.F. Montapak L 

Heni, J. Schoonmaak L 

Vermeer, R.R. Schoonmaak L 

Leitoe, I. Schoonmaak L 

Soko, T. Schoonmaak L 

Netsereab, Y. Schoonmaak L 

Wijlen-Kremer, G. ter Schoonmaak E 

Tolud, J.D. Schoonmaak L 

 
 

ANDERE FUNCTIE VOOR CHRIS V.D. BURG  
Na het vertrek van Paul Beckers is Chris van den 
Burg, na de selectieprocedure succesvol te hebben 
afgerond, onlangs aan de slag gegaan om voor de 
afdeling Montapak de commerciële ambities in te 
gaan vullen. 
Chris werkt al lang binnen ons bedrijf en heeft 
vanuit het Bedrijfsbureau Groen al veel voor ons 
bedrijf betekend. 
 

Door de stap die Chris heeft gemaakt is er een 
vacature ontstaan bij het Bedrijfsbureau Groen. Tot 
de tijd dat deze vacature vervuld is, zal Chris naast 
zijn nieuwe werk ook nog blijven ondersteunen op 
het Bedrijfsbureau Groen. 
We wensen Chris bijzonder veel plezier en succes 
toe. 
 

 
 
 
 

KENNISMAKEN MET EEN NIEUWE COLLEGA  
-Sven van Veen  
Ik ben Sven van Veen en ben 24 jaar. In mijn vrije 
tijd ben ik een gamer en vind ik het ook leuk om 
gezellig de stad in te gaan. Recent ben ik 
begonnen met waterskiën en vind ik het heerlijk om 
op een zonnige dag lekker het water op te gaan.  
Momenteel studeer ik Human Resource 
Management aan het Windesheim in Zwolle. Hier 
zit ik in mijn 3e jaar en dit doe ik met veel plezier. 
Hiervoor heb ik stage gelopen bij Youngcapital in 
Zwolle en heb daar veel mogen leren. Nu kom ik 
een jaar stage lopen bij Concern voor Werk en kijk 
uit naar een leuke tijd samen.  
Als je me tegen komt of ziet spreek me gerust aan, 
want ik leer jullie graag kennen!  
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KENNISMAKEN MET EEN NIEUWE COLLEGA  
 

 
 
-Leon Fennema   

Mijn naam is Leon Fennema. Ik ben de nieuwe 

medewerker van de Technische Dienst Lelystad. 

Ik ben dit jaar 20 jaar getrouwd met mijn vrouw 

Annelies. Zij is een collega binnen Concern voor 

Werk en werkt in de Kwekerij. Wij hebben samen 

een zoon van 13 jaar. Ik hoop dat als jullie vragen 

hebben deze gewoon bij komen stellen. 

  
AFSCHEID VAN GERT DE JONG  

Onder het genot van een hapje en een drankje en 

het overhandigen van cadeaus hebben we, na 

bijna 17 jaar werkzaam geweest te zijn bij Concern 

voor Werk nv, op 14 september afscheid genomen 

van onze teamleider Feza/controller Gert de Jong. 

Hij gaat aan de slag bij een onderwijsinstelling in 

Emmeloord.  
Wij wensen hem zeer veel succes en zijn hem 

dankbaar voor de tijd en zijn inzet van de afgelopen 

jaren. 
 

 
 

 
 

BEZOEK   
Enige tijd geleden is op verzoek van ROC Friese 
Poort een groep inburgeraars op bezoek geweest 
bij Concern voor Werk in Emmeloord. De gasten 
werden ontvangen bij de Kwekerij. Na een 
rondleiding op de Kwekerij en daarna bij Montapak 
werd de ochtend afgesloten met koffie en gevulde 
koek. 
 

 
 
EXPOSITIE ‘WERKPLEZIER’ GEOPEND     

Onlangs is aan de Vaartweg een nieuwe expositie 

geopend met de titel ‘Werkplezier’.  

Fotograaf Michel Ditzel heeft acht portretten 

gemaakt van medewerkers van Concern voor 

Werk, werkzaam op de Bataviawerf. Bij de opening 

van de expositie door Onno Vermooten waren ook 

de geportretteerde medewerkers aanwezig.  
Concern voor Werk en Werkbedrijf Lelystad 
hebben al jarenlang een nauwe band met de 
Bataviawerf. De Bataviawerf is een inspirerende 
omgeving om talenten te ontwikkelen. Onder 
leiding van de leermeesters krijgen cliënten van 
o.a. het Werkbedrijf de gelegenheid werkervaring 
op te doen die nodig is om een passende baan te 
verwerven.  
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VERBETERTRAJECT IN SAMENWERKING MET 
TOPA VERPAKKINGEN LEIDT TOT STERKE 
VERBETERING VAN DE LOGISTIEK  
Op 26 september jl. heeft Jan Kees Brouwer van 
Concern voor Werk de resultaten gepresenteerd 
van een verbetertraject dat in samenwerking 
tussen Topa verpakkingen en Concern voor Werk 
is gedaan. 
Er is heel precies gekeken naar de 
goederenstromen vanaf het begin van het proces 
tot het einde. 
Daarna is in goed overleg gekeken welke stappen 
het best gezet kunnen worden om de gewenste 
verbeteringen te realiseren,  
De belangrijkste aanpassingen zijn, dat er vanaf 
90% van de realisatie van de order al geleverd kan 
worden. Ook is er voor een aantal producten een 
ijzeren voorraad aangelegd. 
Het resultaat mag er zijn. Omdat er nu bijna geen 
opstoppingen meer zijn in het proces, komt het ook 
bijna niet meer voor dat er mensen moeten 
wachten. Er is zogezegd een betere doorstroming 
in het proces gekomen. 
Hierdoor zijn de kosten gedaald en is de 
leverbetrouwbaarheid geoptimaliseerd.  
We zijn er trots op en tegelijk ook dankbaar voor 
dat we in samenwerking met onze klanten dit soort 
verbeteringen weten te realiseren. Ook dit is een 
goede invulling van betrokken ondernemen.  

 

 

Foto: Links Barry Groeneveld, directie Topa 
Verpakkingen. Rechts Jan Kees Brouwer, 
bedrijfsbureau Montapak Concern voor Werk.  

 
 
 
 
 
 

NIEUW WERK VOOR MONTAPAK  
Vorige week hebben Joost de Man van ‘Vers aan 
tafel’ en Sander Post namens Concern voor Werk 
een overeenkomst gesloten.  
In oktober gaan we werk verrichten voor ‘Vers aan 
tafel’. Vers aan Tafel is een Lelystadse 
onderneming die zich bezighoudt met het 
verzorgen van gezonde maaltijden voor mensen 
die zelf niet kunnen koken. 
 

 
 
 
 
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

