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Nummer 1, januari 2023    

 
VAN DE MANAGEMENTTAFEL  
 

Werkbedrijf Lelystad is een relatie van Concern 
voor Werk. Tijdens het jaarlijkse BKL-gala werd 
een belangrijke onderscheiding aan Werkbedrijf 
Lelystad uitgereikt. Na een eervolle nominatie 
wonnen zij de jaarlijkse BKL-Trofee.  Deze 
onderscheiding is mede tot stand gekomen door de 
uitstekende samenwerking met Concern voor 
Werk. 
 
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en 
dat betekent dat we de resultaten over 2022 
opmaken. Zoals het er nu naar uitziet is het 
afgelopen jaar, ook in financieel opzicht, een 
uitstekend jaar geworden. Dit resultaat is natuurlijk 
mede tot stand gekomen door de inzet van alle  
 

 
 
 
medewerkers die, ieder op hun eigen wijze, een 
steentje hebben bijgedragen.  
Vooruitkijkend naar het komend jaar zijn we positief 
gestemd. Nieuwe activiteiten staan op stapel en 
onze bestaande activiteiten blijven zich steeds 
beter positioneren in de markt. Verder zal begin 
maart de directiewisseling plaatsvinden. Ik neem 
na bijna 18 jaar afscheid van ons bedrijf en kijk vol 
trots achterom naar hetgeen we met ons allen de 
afgelopen jaren hebben gepresteerd. Vol 
vertrouwen draag ik de voorzittershamer over aan 
Sander Post die vanaf 1 maart 2023 door de Raad 
van Commissarissen tot directeur is benoemd.  
 
Onno Vermooten 
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                                                                                        or@concernvoorwerk.nl 

 
 
 
Beste collega’s, 
 
Het nieuwe jaar is natuurlijk al lang begonnen als jullie dit Infobulletin ontvangen. Toch wil de 
Ondernemingsraad jullie allemaal een bruisend en fijn 2023 wensen. 
 
Uiteraard kijken we met veel plezier terug naar het grote feest dat in december heeft plaatsgevonden, met 
een grote opkomst en een avond vol leuke festiviteiten. 
 
Het nieuwe jaar met o.a. het vertrek van Onno Vermooten op 1 maart en de benoeming van Sander Post als 
nieuwe directeur is voor iedereen een belangrijk evenement, maar vooral voor de OR omdat Sander als 
nieuwe bestuurder onze gesprekspartner zal zijn. 
 
De OR zal dit jaar verder gaan met de professionalisering, niet alleen als geheel, maar ook zeker voor de 
commissies. Wij leren veel, juist door het meedenken en vragen stellen, en als het nodig is volgen wij een 
training zodat we weten waar we over praten.  
 
Wij laten ons zoveel mogelijk zien, o.a. door onze aanwezigheid op de werkoverleggen, dit stukje in het 
informatiebulletin en binnenkort kun je ons weer terugvinden op de digiborden op de diverse locaties.  
 
Zoals jullie weten: als je ideeën hebt, kun je dat kwijt via ons e-mailadres or@concernvoorwerk.nl, of via de 
postbakjes bij de receptie van de locaties. 
 
Zie je ons bij jou op de afdeling/locatie, schroom niet om even hallo te zeggen! 

 
Jaarplan OR 
De eerste maanden zal de OR een jaarplan maken, waarin we onze doelen voor 2023 zullen vastleggen. Veel 
zaken zijn natuurlijk al vastgelegd, zoals bijv. onze vergaderdata, de begroting en de communicatie naar onze 
achterban (JULLIE DUS), maar er zijn ook zaken die van tevoren niet vastliggen, maar wel onze aandacht heeft. 
 

 

OR NIEUWS 

mailto:or@concernvoorwerk.nl
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CONCERN VOOR WERK, BETROKKEN 
ONDERNEMEN  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Concern voor 
Werk in 2022 een nieuwe ‘slogan’ heeft gekregen.  
Eerst stond er onder Concern voor Werk altijd 
geschreven ‘werken, leren en re-integreren’. 
Dit is in 2022 veranderd in ‘betrokken 
ondernemen’. 
 
Dat ziet er natuurlijk prachtig uit en het past ook bij 
wat we willen zijn: een sociale onderneming. Een 
bedrijf waar voor een ieder een plek te vinden is en 
een bedrijf waar we mooie diensten leveren en 
mooie producten maken voor onze klanten. 
Chic gezegd voegen we waarde toe.  
 
Met de slogan ‘betrokken ondernemen’ alleen zijn 
we er natuurlijk nog niet. Een wijs gezegde leert 
ons dat we niet zijn wat we zeggen, maar wat we 
doen. Dus we moeten na gaan denken over de 
vraag, hoe mensen kunnen zien dat we een 
betrokken onderneming zijn. 
 
Als bedrijf hebben we drie kernwaarden achter 
‘betrokken ondernemen’ gezet.  
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden 
binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of 
drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. 
Wat kenmerkt je onderneming en wat wil je 
bereiken? Een bedrijf heeft bij voorkeur drie tot zes 
heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een 
keer duidelijk maakt.  
De drie kernwaarden voor Concern voor Werk zijn: 

1. Vertrouwen 
2. Samenwerken 
3. Verbeteren 

Dit zijn dus de drie kernwaarden waar vanuit we 
willen werken. Natuurlijk heeft iedereen een eigen 
idee bij deze kernwaarden. Wanneer we hierover 
met elkaar in gesprek gaan en met elkaar tot een 
gemeenschappelijk idee komen, over wat deze drie 
kernwaarden betekenen, kunnen we er vervolgens 
ook naar gaan handelen. 
 
In het eerstvolgende Groot Werkoverleg gaan we 
hierover met elkaar in gesprek. Dus voel je alvast 
uitgenodigd nu al na te denken over de vraag wat 
deze drie woorden ‘vertrouwen, samenwerken en 
verbeteren’ voor je betekenen.  

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 

informatiebulletins 

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. Kernwaarden Concern voor Werk 

9. Aangelegenheden van de OR 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Je kunt ook zelf agendapunten inbrengen. Meld 

deze vooraf aan je werkleider.  

 

START NIEUWE BEDRIJFSARTS 

Per 1 januari jl. zijn we gestart met een nieuwe 

arbodienst, nl. Van Campen Consulting. 

Zowel de nieuwe bedrijfsarts Peter Riemens als de 

casemanager Marieke Heide zijn begin deze 

maand gestart.    

 

BETAALDATA SALARIS  
  

 
Zie ook volgende pagina → 
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BETAALDATA SALARIS (vervolg) 
 

 
 

STIJGING WETTELIJK MINIMUM LOON PER  

1 JANUARI 2023     

 
-Communicatie medewerkers Wsw 
Per 1 januari is het Wettelijk Minimum Loon (WML) 
met 10,15% omhoog gegaan. Het WML is harder 
gestegen dan de lonen in de cao-tabellen. In het 
salarispakket moeten wij de loontabellen 
aanhouden vanuit de cao. Dit betekent dat op jouw 
loonstrook het loon vanuit de loontabel wordt 
getoond - en als dit lager is dan het WML - dat er 
een aanvulling tot aan het WML wordt uitbetaald. 
Op de loonstrook kun je dit zien bij het kopje 
aanvulling.   
Mocht je vragen hebben over jouw loonstrook 
aarzel dan niet om contact op te nemen met je 
leidinggevende.   
 
- Communicatie medewerkers Reaflex 
Per 1 januari is het Wettelijk Minimum Loon (WML) 
met 10,15% omhoog gegaan. Het WML is harder 
gestegen dan de lonen in de cao-tabellen. In het 
salarispakket moeten wij de loontabellen 
aanhouden vanuit de cao. Dit betekent dat op jouw 
loonstrook het loon vanuit de loontabel wordt 
getoond - en als dit lager is dan het WML - dat er 
een aanvulling tot aan het WML wordt uitbetaald. 
Op de loonstrook kun je dit zien bij het kopje 
aanvulling.   
Door een fout in het salarissysteem is dit kopje niet 
zichtbaar voor de medewerkers met een 
garantietoeslag. Deze medewerkers zien nu alleen 

het kopje garantietoeslag. In het bedrag 
garantietoeslag is ook de aanvulling WML 
opgeteld. Volgende maand is dit opgelost en zie je 
twee losse kopjes, te weten “aanvulling WML en 
“garantietoeslag”. Uiteraard hebben we alles 
zorgvuldig gecontroleerd. De salarisuitbetaling 
klopt, maar als je er toch nog vragen over hebt, dan 
kun je die stellen bij je leidinggevende.  
 

WILGEN KNOTTEN    

We zijn dit jaar in opdracht van de gemeente NOP 

weer begonnen met het knotten van de wilgen die 

in Emmeloord staan, 400 stuks. Dit doen wij door 

middel van een hoogwerker. Hier is ook een cursus 

aan verbonden. Deze wordt verzorgd door Richard 

Pastoors van Groenwijs. De deelnemers die hier 

aan meedoen zijn Dennis van Eek, Rick Weening, 

Nico Roskam en Cees Smits. En allen zijn 

geslaagd voor de cursus zagen in de Hoogwerker. 

Proficiat!!! 
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BESPAAR MEE!   
Aan het vorige informatiebulletin was een speciale 
bijlage toegevoegd “bespaar mee!”. Hierin hebben 
wij bespaartips gegeven en hebben wij jou 
gevraagd mee te denken en bespaartips te delen, 
zodat iedereen nog meer kan besparen in deze 
moeilijke tijd. Met jouw tip kon je ook kans maken 
op een boodschappenpakket. Wij hebben niet heel 
veel tips ontvangen, maar wel een paar hele goeie. 
Wil je weten wat die bespaartips zijn en wie de 
winnaar is van het boodschappenpakket? Lees dan 
snel door. 
 
Bespaartips 
Deze tips waren al gegeven:  

• Kook voor meerdere dagen tegelijk en vries 
eten in; 

• Ga niet naar de winkel als je honger hebt, 
dan koop je vaak teveel; 

• Goedkope producten staan in de winkel 
altijd laag, dus vergelijk de prijzen goed; 

• Koop wat vaker B-merken; 

• Geen geld voor een cadeau? Maak een 
bon voor een etentje bij jou thuis. 

 

Nieuwe tips:  

• Als je een vaatwasser hebt, zet die dan 
alleen aan als die helemaal vol is, of was 
wat vaker met de hand; 

• Eet niet iedere dag vlees, of vis, maar 
vervang dit door peulvruchten, zoals 
kikkererwten, linzen, of bonen. 
Peulvruchten zijn veel goedkoper en ook 
nog eens heel gezond; 

• Vervang lampen voor led-verlichting; 

• Bij een thermostaatkachel: zet de kachel 
niet helemaal uit als je het huis uit gaat of 
naar bed gaat. Opwarmen kost meer. Zet 
de kachel als je thuis bent op 19 graden en 
als je weg gaat op 17 graden. 

De laatste twee tips kwamen van onze collega 
Ronald Kool uit Emmeloord. Hij verdient een 
boodschappenbon, waar hij zelf een 
boodschappenpakket van kan samenstellen. 
Volgens ons is Ronald daar heel blij mee. Bedankt 
voor het delen van de tip Ronald! 
Actie wordt verlengd! Omdat wij zoveel mogelijk 
bespaartips willen delen, waar collega’s ook echt 
iets aan hebben, verlengen wij de actie met  
één maand. Stuur jouw tips (via de werkleider) naar 
PCA-helpdesk@concernvoorwerk.nl en wie weet 
word jij de volgende winnaar. 
 

BLUE MONDAY   

Maandag 16 januari wordt ook wel Blue Monday 

genoemd; de meest deprimerende dag van het 

jaar. Maar….. gelukkig hebben de medewerkers 

van de Kwekerij een tegenmiddel gekregen, 

namelijk Blue Berry Jam! 

Dus Blue Monday was geen probleem meer dankzij 

Blue Berry Jam. Iedere medewerker van de 

Kwekerij heeft dit gekregen van Fairplant. 

Fairplant heeft de jam zelf gemaakt van de door 

haar zelf gekweekte blauwe bessen (=blue berries) 

`Lekker samenwerken` 

De Kwekerij heeft alleen dit jaar al een kleine 

50.000 planten voor Fairplant gekweekt. De 

planning voor dit jaar is een kleine 300.000 stuks! 

 

 
 

 

mailto:PCA-helpdesk@concernvoorwerk.nl
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UITBREIDING WERKPLEKKEN IN FLEVOMEER 

BIBLIOTHEEK LELYSTAD  
Concern voor Werk heeft deze week weer een 
bijzonder project opgeleverd, namelijk uitbreiding 
van werkplekken in de FlevoMeer Bibliotheek van 
Lelystad. 
Met dank aan onze technische dienst voor de 
montage van de onderstellen en de mannen van 
groen voor het zware sjouwwerk is dit gerealiseerd. 
De bibliotheek wil zich steeds meer presenteren als 
de huiskamer van Lelystad waar mensen naast 
lezen ook kunnen werken. Met de uitbreiding zijn er 
32 extra werkplekken gecreëerd.     
 

 
  
KOPPEL-DARTTOERNOOI 

Op initiatief van onze collega Johan wordt ook dit 

jaar het Concern voor Werk koppel-

darttoernooi georganiseerd. 

 

Het toernooi wordt gehouden op vrijdagavond 

10 februari 2023 in dartcafé 208, Vormtweg 7b 

op Urk. Aanvang 19.30 uur. 

  

Alle medewerkers van de vestigingen in 

Emmeloord en Lelystad mogen meedoen. 

Kosten voor deelname zijn € 2,50 per persoon. 

  

Je kunt je tot 1 februari 2023 a.s. opgeven via een 

aanmeldingsformulier dat op de prikborden hangt, 

of vraag om een exemplaar bij Jan Sietsma of 

Johan Berkhout. Meer informatie volgt na 6 februari 

2023. 

 

 

WERKLEIDER HOUTAFDELING 

Per 1 januari 2023 is Kees Dijkstra werkleider 

geworden voor de houtafdeling. Voorheen was hij 

assistent werkleider. We willen Kees dan ook 

feliciteren en heel veel succes wensen bij zijn 

nieuwe rol en bijkomende werkzaamheden. 

 

 

 
  
 

80 JAAR TROUWE DIENST    

Op de foto twee heren die samen 80 jaar bij CvW 

werken! Op 2 januari jl. waren ze beiden 40 jaar in 

dienst, namelijk Jan Doevendans en Bert Zijsveld. 

Namens CvW ontvingen de jubilarissen een 

bloemetje. 

 

 
 
Foto: Van links naar rechts Jan Doevendans, Gerben 
Nijkamp en Bert Zijsveld.  
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NIEUWE COLLEGA’S 
-Dennis Goudbeek  
 

 
 
Mijn naam is Dennis Goudbeek en met veel 
enthousiasme ben ik per 1 december 2022 
begonnen bij Concern voor Werk. Ik ga de rol 
vervullen van Teamleider/Controller Financieel 
Economische Zaken. Mijn roots liggen in de 
accountancy maar ben al sinds 2008 actief in het 
bedrijfsleven.  
Ik ben getrouwd met Cristel en samen hebben wij 
twee prachtige en lieve zonen, genaamd Tom (17) 
en Sam (15). Ik woon in Almere en heb passie voor 
voetbal, kamperen, formule I, golfen en 
motorrijden.  

 
-Najat Akachkach 

 

 
 

Ik ben Najat Akachkach, 40 jaar en woon in 

Lelystad. Na 14 jaar met veel plezier 

gewerkt te hebben op het hoofdkantoor van Lidl, 

was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben 

inmiddels gestart op de afdeling PCA van Concern 

voor Werk en heb er super veel zin in!  

-Melanie Berkhof  

 

 
 

Ik ben Melanie Berkhof en ben 35 jaar. Woon sinds 

4 jaar in Emmeloord met mijn Richard en onze 

lieve hond Josi. 

Hiervoor was ik werkzaam in de detailhandel bij 

Dirk/Dekamarkt als leidinggevende en was toe aan 

een nieuwe uitdaging. 

Begin januari ben ik met veel plezier gestart op de 

afdeling PCA van Concern voor Werk.  

  

-Maarten Jochemsen 

Samen met mijn 2 dochters en mijn vrouw woon ik 

in Biddinghuizen. Na mijn opleiding aan de hogere 

landbouwschool heb ik als productie-/projectleider 

bij verschillende productiebedrijven gewerkt. Vanaf 

2 januari ben ik gestart als werkvoorbereider  

Groen. 
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AFSCHEID  

-Siva Sivagnanan      

Op 31 december a.s. is Siva Sivagnanan na 18 jaar 

met pensioen gegaan. Voor zijn afscheid werd zelfs 

een mooi gedicht gemaakt. Natuurlijk ontbraken de 

bloemen en de dankdoos niet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

-Tinie Zoer-Bakker  

Na 13 jaar op vele objecten te hebben gewerkt is 

Tinie Zoer-Bakker op 30 december van haar 

welverdiende pensioen gaan genieten. 

Op 22 december hebben vele (oud)collega’s 

afscheid genomen van Tinie, in het bijzijn van haar 

kinderen en kleinkinderen. Zij ontving naast 

cadeaus en mooie speeches, uit handen van 

Sander Post de dankdoos. 

Tinie, nogmaals bedankt voor je inzet. We gaan je  

enorm missen en hopen je af en toe nog eens te 

zien om een bakje koffie te drinken. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
ENKELE PRIJSVERHOGINGEN IN DE KANTINE 
Door prijsstijgingen van diverse grondstoffen, ontkomen wij er niet aan om sommige kantineproducten in 
prijs te gaan verhogen. Per 1 februari a.s. worden de volgende producten duurder, namelijk 
 
Het beleg wordt € 0,10 (1 muntje) duurder.          De nieuwe prijs wordt € 0,40. 
Ciabatta wordt € 0,20 (2 muntjes) duurder.          De nieuwe prijs wordt € 1,20. 
Kornbol wordt € 0,10 (1 muntje) duurder.           De nieuwe prijs wordt € 0,60. 
Maaltijdsalade wordt € 0,10 (1 muntje) duurder.        De nieuwe prijs wordt € 1,40. 
Maaltijdsalade speciaal wordt € 0,20  (2 muntjes) duurder.  De nieuwe prijs wordt € 2,40. 
 
Alle belegde broodjes zullen dus € 0,10 tot € 0,20 duurder worden. 
 

 

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

