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VAN DE MANAGEMENTTAFEL  
De donkere dagen van december zijn inmiddels al 
weer aangebroken. Weer een jaar is omgevlogen 
en we zullen het jaar afsluiten met een spetterend 
feest op donderdag 15 december a.s. op Urk. Na 
afloop kan iedereen zijn/haar kerstpakket in 
ontvangst nemen. Vergeet niet je bon mee te 
nemen! 
 
Het bestuur en de Raad van Commissarissen 
hebben kennisgenomen van onze resultaten t/m  
het derde kwartaal 2022. Zij zijn tevreden met deze 
resultaten en zien met vertrouwen het laatste  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kwartaal tegemoet. Inmiddels is ook de begroting 
voor volgend jaar goedgekeurd.  
 
Ten slotte verheugt het mij dat per 1 maart 2023 
Sander Post is benoemd tot mijn opvolger. Samen 
met Peter van der Mee hebben Sander en ik de 
afgelopen jaren leiding mogen geven aan onze 
organisatie en met de benoeming van Sander per 1 
maart a.s. is invulling gegeven aan de wens om de 
lijn van de afgelopen jaren voort te zetten. Ik wens 
Sander alvast vanaf deze plaats veel succes! 
 
Onno Vermooten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEURMERK SCHOON IS 

BINNEN   
Schoonmaakservice Flevoland 
is inmiddels de trotse bezitter 
van het keurmerk Schoon!  
 
Met het Keurmerk Schoon van 
Schoonmakend Nederland op 
zak toon je aan dat je 
vakkundig bent en netjes 
omgaat met bijvoorbeeld de 
dienstverlening, personeel en 
administratie maar ook de 
financiële en personele zaken 
op orde hebt.   
 
Gefeliciteerd SSF!  
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                                                                                        or@concernvoorwerk.nl 

 
 
Beste collega’s, 
 
De afgelopen 2 maanden na de zomervakantie zijn voor de Ondernemingsraadleden altijd wat 
drukker dan normaal. De werkoverleggen waar wij zoveel mogelijk met 1 of 2 leden bij aanwezig zijn, 
het bespreken en goedkeuren van de werktijdenregeling, onze cursus in november, de aanbesteding 
van de nieuwe Arbodienst, het bericht dat Onno per maart 2023 zijn functie als directeur neerlegt en 
waarbij de OR is betrokken in het wervings- en selectieproces, en natuurlijk het grote feest dat zal 
plaatsvinden op 15 december! 
 
Ons email-adres 
Opgevallen is dat wij tijdens een werkoverleg (en tijdens de MTO’s) te horen hebben gekregen dat 
mensen niet altijd weten hoe de OR te “vinden” is. Wij hebben een eigen postvakje bij de receptie op 
de Vaartweg Lelystad en op de Produktieweg Emmeloord, en we hebben ook een eigen e-mailadres: 
 

          
 
Wij willen natuurlijk zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor jullie, onze achterban. Mochten jullie 
ideeën hebben, laat het ons weten. Dan kan dus via e-mail, of in de werkoverleggen, of als jullie één 
van ons op de werkvloer zien! 
 
Wat heeft de OR onder andere in de afgelopen maanden gedaan? 
 

• We zijn betrokken geweest bij de aanbesteding van een 
nieuwe Arbodienst (meer informatie elders in dit infobulletin 
en brief aan alle medewerkers) 

• Wij voeren regelmatig overleg met de ARBO-commissie  
(bijv. over de verkeersveiligheid bij de Produktieweg), over 
veiligheid en incidentenmeldingen 

• Twee OR-leden zijn gevraagd mee te denken over de 
profielschets en gesprekken over een nieuwe directeur. 
 
 
 

 

OR NIEUWS 

OR@concernvoorwerk.nl 



3 

 

Nummer 6, november/december 2022  

 

BESPAAR MEE!  

Bij dit informatiebulletin treft je een bijlage aan met 

de titel ‘Bespaar mee!’. Hierin tref je advies en tips 

aan over geldzaken.  

Let op! Bedenk de beste bespaartip en maak 

daarmee kans op een cadeaubon of een 

boodschappenpakket. Je kunt je tip inleveren  

tot 20 december a.s. bij je leidinggevende.  

 

WERKTIJDENREGELINGEN 2023  
De werktijdenregelingen voor het jaar 2023 zijn 
vastgesteld. Deze zijn te vinden zijn op de website  

(www.concernvoorwerk.nl/informatie) en in het 

ABC op Manual Master 
 

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

BIJ ZILVEREN KRUIS   

Medewerkers die werken bij Concern voor Werk 

kunnen zich met korting laten verzekeren bij 

Zilveren Kruis. Voor 2023 is de volgende 

kortingsregeling van kracht: 
·     GEEN korting op de basisverzekering; 

·      12,5% korting op de aanvullende  verzekering; 

·      12,5% korting op de tandartsverzekering. 

Meer informatie hierover is te vinden op de 
publicatieborden en op de website  

www.concernvoorwerk.nl/informatie.  
Let op! Er zijn twee versies: een voor Lelystad en 

een voor Emmeloord/Urk. 

  
AANKONDIGING SAMENWERKING NIEUWE 
ARBODIENST  
Vanwege een aflopende overeenkomst met Rienks 
arbodienst zijn wij op zoek gegaan naar een 
nieuwe arbodienst. Samen met en met instemming 
van de OR, hebben wij een nieuwe overeenkomst 
gesloten met Van Campen Consulting. Hier zijn wij 
heel blij mee.  
De afspraken met Rienks gaan tot en met 31 
december 2022 gewoon door! Over de nieuwe 
werkwijze per 1 januari 2023 ontvangen jullie snel 
meer informatie.    

 

OPNIEUW RECORDOMZET KWEKERIJ  

Petje af voor de medewerkers van de Kwekerij! 

Mede door hun inzet gaat de Kwekerij de 

recordomzet van vorig jaar voorbij. Daarom was er 

voor iedereen gebak. Welverdiend!  
 

CURSUS GLASTUINBOUW       

Dirkine, Esther, Johan en Hendrik hebben de 

afgelopen maand de cursus Glastuinbouw gevolgd. 

Niet alleen op de Kwekerij, maar ook op locatie in  

 

 

Sappemeer, Zwolle en Ens. Ze hebben veel 

geleerd, zoals de basisbeginselen van groei in het 

algemeen, fotosynthese, water, bemesting en nog 

veel meer. De cursus was interessant, leerzaam en 

pittig. Natuurlijk was het ook gezellig om met de 

groep op stap te zijn en ook om collega’s van 

bedrijven uit de sector te leren kennen.  

 

 
Foto: op locatie in Zwolle met collega-studenten.  
 
WERKBEDRIJF LELYSTAD GENOMINEERD  
Werkbedrijf Lelystad is genomineerd voor de BKL 
Trofee (Bedrijfskring Lelystad). Er zijn nog twee 
andere genomineerde bedrijven. Binnenkort gaat 
de jury op bezoek bij de genomineerden. Wie de 
winnaar wordt, wordt besloten door de BKL Trofee 
Commissie. Ook wordt gekeken naar de stemmen 
van de BKL-leden. Op 14 januari a.s. wordt de 
winnaar bekend gemaakt tijdens het BKL-gala.  
Inmiddels zijn er filmopnames gemaakt voor een 
introductiefilmpje. Dit filmpje is binnenkort te zien 
op de website van Bedrijfskring Lelystad.  
 

   
 

 

 

 

http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
http://www.concernvoorwerk.nl/informatie
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DAG VAN DE ONDERNEMER  

Vrijdag 18 november jl. was het de Dag van de 

Ondernemer. MKB Nederland deed een oproep om 

op die dag ondernemers in het zonnetje te zetten.  

Concern voor Werk stond in de schijnwerpers bij de 

gemeente Urk tijdens een ondernemersontbijt. Een 

mooie gelegenheid om ons bedrijf daar op de kaart 

te zetten. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt.  

 

STARO OOK DIT JAAR WEER BIJ MONTAPAK 

EMMELOORD  
Het is bijna winter. Toch is Montapak Emmeloord al 
volop bezig met het voorjaar. Voor opdrachtgever 
Staro worden 2 soorten ‘mini grow’ setjes 
samengesteld, die in het voorjaar weer in 
verschillende winkels zullen liggen.  
Het gaat in totaal om 390.000 te maken stuks, 
bestaande uit 3 smaken per tray: bloemkool, 
paprika, komkommer en tomaat, wortel, broccoli. 

De 2 verschillende varianten worden ieder aan een 

aparte lopende band verwerkt tot het eindproduct.   

 

 
 

CONCERN VOOR WERK VERWELKOMT ACHT 

NIEUWE MEDEWERKERS   

De gemeente Noordoostpolder en Concern voor 

Werk streven er gezamenlijk naar om iedereen een 

kans te bieden om mee te doen op de 

arbeidsmarkt. De gemeente heeft extra geld 

vrijgemaakt om mensen in het kader van de 

Beschut-Werkregeling de kans te bieden op een 

betaalde baan.  

Op 16 november jl. was er een feestelijke 

bijeenkomst bij Concern voor Werk. Acht 

medewerkers werden in het zonnetje gezet. 

Onlangs hebben zij het Beschut-Werkcontract 

ontvangen. De nieuwe werknemers werden 

gefeliciteerd door wethouder Linda Verduin en 

Sander Post van Concern voor Werk. Zes 

medewerkers zijn werkzaam bij Concern voor Werk 

en twee in Kampen. De medewerkers in Kampen 

worden begeleid door de firma Zalsman waar 

Concern voor Werk een samenwerkingsrelatie mee 

heeft. 

 
 

CERTIFICATEN UITGEREIKT      

Rob Ciere organiseert regelmatig de cursus Meta 

Communicatie voor Montapak Lelystad. Ter 

afsluiting ontvingen de deelnemers een bewijs van 

deelname. Tijdens de cursus komen onderwerpen 

aan de orde zoals: wat is communicatie, het 

communicatiemodel, het referentiekader, feedback 

geven en ontvangen.  

Er is veel belangstelling voor de cursus. Na de 

zomer hebben twee groepen de cursus gevolgd.  

 

 
 

 
 



5 

 

Nummer 6, november/december 2022  
 

 
 
PRIJS VOOR GREETJE BOLT     
In het informatiebulletin van september 2022 stond 
een woordzoeker, waarmee een cadeaubon 
gewonnen kon worden. Uit de 19 juiste 
inzendingen is de inzending van Greetje Bolt 
getrokken. Zij is de winnaar van een cadeaukaart. 
Wegens vakantie kon Greetje pas later haar prijs in 
ontvangst nemen. Gefeliciteerd!  
 
IN EN UIT DIENST  
 

IN DIENST    

GROEN EN KWEKERIJ   

Kozak, R.Z. Groen E  

Meuleman, C.J. Groen E  

Suchorski, R.P. Groen E  

Draaisma, J. Groen E  

Daling, J. Groen E  

Harsevoort, E. Groen L 

Zijp, J. van Groen L 

Conceição Alves, M.M. da Kwekerij  

Fennema, L. Technische dienst 

MONTAPAK   

Alleblas, R.L. Montapak L 

Koeman, D.J. Montapak E  

Kort, A. Montapak E  

Ouwerkerk, S.K. Montapak E  

Fransina, M.A. Montapak L 

Ban, J.P. van den Montapak L 

Ladru, C.M.J. Montapak L 

Ridder, S. de Montapak L 

DETA   

Wolbrink, C. Deta/traj.  

KANTINE   

Thuis, G.H.G.C. Kantine 

PCA   

Hofstra-Rodink, K. PCA 

SCHOONMAAK   

Kaya, F SSF L 

Komarov, M. SSF L 

Ozisik, P. SSF L 

Ayachi, S. SSF L 

Vermond, L. SSF L 

Post, J. SSF E 

Milkov, V.M. SSF L  

    

UIT DIENST    

GROEN EN KWEKERIJ   

Os, D.A. van Groen L 

Weijs, H. Staf Groen E 

Dijk, E. van Technische dienst 

Mohamed Nuur Saeed, M. Kwekerij 

Barghouty, M. Groen L 

Vonk, J.W.J. Groen E  

Posthumus, H. Groen E  

DETA   

Gruitroij, R. Deta/traj. 

Verlinden, L.H. Deta/traj. 

MONTAPAK   

Stroink, A.D. Montapak L 

Meggelen, A. van Montapak E  

Martinus, E.H. Montapak L 

Shavaq, M.A. Montapak E  

SCHOONMAAK   

Boele, B.B. SSF L 

Spek, W.F. van der SSF L 

Hernandez, S.G. SSF E 

Bachorska, N. SSF E 

Houthuijzen, A. SSF L 

Ozisik, P. SSF L 

Jong, S.R. de Financiën 

Anakotta-Oppier, S.H. WBL  

Revenberg, R.W. WBL  

 

AFSCHEID EDWIN LANDMAN  

Eind augustus hebben we afscheid genomen van 

Edwin Landman. Hij heeft een contract gekregen 

bij de gemeente Urk waar hij het Clean team gaat 

ondersteunen. Tijdens zijn afscheid is hij 

toegesproken door zijn ‘oude’ werkleider  

Hilbert Weijs. Wij wensen Edwin veel succes. 
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AFSCHEID VAN JAN VONK 

Op 18 oktober hebben we afscheid genomen van 

Jan Vonk. Jan gaat na 51 jaar en bijna twee 

maanden gewerkt te hebben in het groen genieten 

van zijn pensioen. Tijdens een gezellig samenzijn 

met zijn directe collega’s is Jan toegesproken door 

Eric Bonsink, heeft hij namens de OR bloemen 

mogen ontvangen en heeft hij van zijn collega’s in 

het groen nog een cadeau mogen ontvangen. We 

wensen Jan veel succes en bedanken hem voor 

zijn jarenlange inzet in het groen. 

 

 
 

AFSCHEID RONALD REVENBERG    

Op donderdag 27 oktober 2022 heeft Ronald 

Revenberg, na een dienstverband van ruim 12 jaar, 

afscheid genomen van Werkbedrijf Lelystad en 

Concern voor Werk. Ronald was betrokken bij de 

oprichting van Werkbedrijf Lelystad, en werkte hier 

sindsdien als manager. Hij was verantwoordelijk 

voor de uitvoering van een groot aantal projecten, 

waar onder het project Nieuwe Banen en de 

samenwerking met Lelytalent. 

Per 1 november 2022 gaat hij als manager sociaal 

medische zaken bij het UWV in Apeldoorn werken. 

Heel veel succes toegewenst Ronald! 

 

 

SHAVAQ MET PENSIOEN 

Op 16 november jl. is afscheid genomen van 

Shavaq. Het was een gezellige bijeenkomst waarin 

Shavaq in de schijnwerpers stond. Natuurlijk waren 

en bloemen en cadeaus. De afdeling Montapak 

Emmeloord had een mooi gedicht voor Shavaq 

gemaakt. 

Shavaq, veel dank voor je inzet. Geniet van je 

pensioen!   

 

 
 

AFSCHEID ANITA VAN MEGGELEN    
Op 1 december jl. hebben we afscheid genomen 
van Anita. Zij heeft jarenlang gewerkt bij Montapak 
Emmeloord  

Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar 

heel veel succes en geluk toe  
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JUBILEUMVIERING CVW LELYSTAD    
Begin oktober stonden zes jubilarissen in de 
schijnwerpers. Tijdens een gezellig feest werden 
Carla van den Enden, Tyresia van Deutekom-
Westerink, Irma Ulendorp-Curth, Carlo van Mourik, 
Dennis Smit en Harold Smedes toegesproken en 
verrast met bloemen en cadeaus.  
Jubilarissen, bedankt voor jullie inzet voor Concern 
voor Werk en nog vele, fijne jaren!  

 

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET  
Vandaag, 27 oktober, kunnen drie medewerkers 
van Montapak Emmeloord een jubileum achter hun 
naam schrijven.  
Jan Snijder is alweer 12,5 jaar bij ons in dienst, 
Bettie Winter en Jan van Hoeve alweer 25 jaar. 
Tijdens het jubileumfeest eerder dit jaar zijn de 
jubilea al gevierd. Uiteraard konden we het niet 
laten om op de dag zelf de jubilerende 
medewerkers te feliciteren en te bedanken voor 
hun trouwe inzet. Bettie Winter is helaas niet 
aanwezig, maar de bloemen en felicitatie neemt zij 
thuis in ontvangst.   
 

 

 
 
JUBILEUM LUBBERT RAS   
Zondag 30 oktober jl. was Lubbert Ras van de 
afdeling hout in Emmeloord 12,5 jaar in dienst. 
Werkleider Jeroen Crama en Kees Dijkstra hebben 
hem dan ook mogen verrassen met een mooie bos 
bloemen om deze bijzondere prestatie te vieren. 
Tevens is er voor hem uit volle borst gezongen.  
Lubbert, bedankt voor je bijdrage en inzet tijdens 
de afgelopen 12,5 jaar en op naar de 25 jaar! 
 

 
 
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.  
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