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Even voorstellen…
Henk Hofman, directeur Novatec
Sinds 1 juli heeft Novatec een nieuwe
directeur. Henk Hofman nam het stokje over
van interim-directeur Richard de Winter.
Henk is daarnaast ook gemeentesecretaris van
de gemeente Leek.
“In 1992 begon ik bij de
gemeente Leek. Het was
hetzelfde jaar dat Novatec
ontstond uit de Zevensprong en Buwezo. De
eerste jaren hielden de
gemeenten zich nauwelijks
bezig met Novatec - de organisatie kon prima de eigen
broek ophouden. Dat is nu
wel anders! De gemeenten
bemoeien zich nu stevig met
Novatec. Eind 2010, toen
timmerfabriek Barsema failliet ging, raakte ikzelf nauw
betrokken bij Novatec. Het
was een spannende tijd
waarin wethouders opstapten of de portefeuille Novatec teruggaven. Uiteindelijk
vertrok ook de algemeen
directeur.
Ondernemingsraad
Sinds die tijd heeft het
bestuur, samen met interimdirecteur Richard de Winter, directeur NovaWork
Jan Talens, sectormanager

Aad Woelders en mijzelf,
hard gewerkt om de zaak
op de rails te krijgen en te
houden. Toen Richard wilde
stoppen, vroeg het bestuur mij of ik het van hem
over wilde nemen. Ik vond
het belangrijk dat ook de
medewerkers van Novatec
daar een stem in hadden.
Daarom heb ik veel gesproken met de Ondernemingsraad. Uiteindelijk gaven zij
een positief advies over mijn
benoeming. Daar ben ik heel
blij mee!
Koers
Bovenaan mijn actielijst
staat het houden van de
juiste koers voor Novatec. We gaan door met de
beweging van binnen naar
buiten. Op allerlei manieren
zijn we op zoek naar werkplekken op de reguliere
arbeidsmarkt. Om wat voor
werk het gaat, op welke
locatie, dat zijn we aan het

onderzoeken. En omdat
een werkplek in het reguliere bedrijfsleven niet voor
iedereen haalbaar is, blijft
Novatec ook een (weliswaar
kleinere) voorziening voor
beschut werken.
Hand
Ik vind het belangrijk dat
mensen mij zien, daarom
ben ik iedere dag een
dagdeel bij Novatec. Ik heb

alle afdelingen bezocht en
heel veel mensen de hand
gedrukt. Nog niet allemaal
natuurlijk, veel Novateccollega’s zijn immers gedetacheerd bij allerlei werkgevers in de regio. Daarom
is het ook fijn dat ik nu via
de Koerskrant mijzelf even
voor kan stellen.”
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‘We moeten meebewegen!’
Voor de tweede keer in korte tijd bezochten
interim-directeur Richard de Winter en
sectormanager Aad Woelders alle afdelingen
van Industriële Werken. Onderwerp was het
sociaal akkoord en de gevolgen daarvan voor de
medewerkers van de SW.
In het sociaal akkoord staan
afspraken over hoe werkgevers en vakbonden mensen
met een beperking aan het
werk willen helpen. Het
kabinet gaat die afspraken
uitvoeren. Om dat te kunnen doen, gaat het kabinet
onderdelen van de Participatiewet veranderen.
Van binnen naar
buiten
“Belangrijk voor ons
is dat er nog tot 2015
mensen in de SW kunnen

instromen”, steekt Aad van
wal. “We kunnen dus nog
even doorgaan met het
plaatsen van mensen vanuit
de wachtlijst en daar zijn
we blij mee. Veel dingen
blijven ook hetzelfde. We
gaan gewoon door met het
plaatsen van mensen buiten
Novatec. Mensen die echt
niet buiten Novatec aan
de slag kunnen, blijven bij
Novatec, op een beschutte
werkplek zoals dat heet.
Dat is straks nog maar een
kleine groep.”

Samenwerken
Richard: “Meer dan de helft
van de mensen is al buiten
Novatec aan de slag. De
collega’s van Groene Werken zijn bijna allemaal bij de
gemeenten gedetacheerd,
anderen werken bij Em-

patec. Regelmatig helpen
onze medewerkers Iederz
uit de brand als zij het te
druk hebben. Ook zijn we in
gesprek met bedrijven over
metaal, de spuiterij en de
kringloop. We moeten meebewegen, dat is belangrijk.”
Pensioen
Vanuit de zaal komt een
vraag. “Als er straks nog
maar zo weinig mensen in
de SW zitten, hoe gaat dat
dan met het pensioen?”
Richard: “Een goede vraag!
Zowel bonden als de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten hebben dit bij
de regering aangekaart. De
regering gaat hierover met
de bonden en de gemeenten in gesprek om tot een
oplossing te komen.”

De belangrijkste veranderingen in de Participatiewet:
• De invoering van de Participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015.
• Mensen die nu in de Wajong zitten, worden opnieuw gekeurd. Wie niet kan werken, blijft in de Wajong. Kun je wel werken, dan gelden de regels van de Participatiewet.
• De SW-bedrijven gaan samenwerken in Werkbedrijven. Het Werkbedrijf wordt
een soort samenwerkingsverband, er komen dus niet 35 nieuwe Wsw-gebouwen.
• Werkgevers worden niet verplicht om mensen met een arbeidsbeperking in dienst
te nemen, zoals het plan was. Ze hebben wel toegezegd dat ze alles zullen doen
om te zorgen voor banen.

Failliet
Iemand steekt zijn vinger
op. “Ik heb gehoord dat
Novatec failliet is, maar ook
dat dat niet zo is!”
Aad reageert: “Wij zijn
niet failliet en zover laten
de gemeenten het ook niet
komen. Als je zoiets hoort,
ga dan naar je werkbegeleider om te vragen hoe het
zit. Weet hij of zij het niet,
dan kom je vanzelf bij ons
terecht.”
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Veilig en Plezierig Werken
Novatec heeft sinds enkele maanden een
preventiemedewerker aan het werk. Sjoerd
Didden is veiligheidsdeskundige en helpt
Novatec om de ‘puntjes op de i’ te zetten als
het gaat om veiligheid op de werkplek.
Wat doet een preventiemedewerker eigenlijk? In
ons geval: het plan voor
de bedrijfshulpverlening
bijwerken, zodat iedereen
weet wat ‘m te doen staat
als we bijvoorbeeld het
gebouw zouden moeten
ontruimen. Maar ook het
organiseren van een zogeheten toolboxmeeting. Dit
is een afdelingsbijeenkomst
waarin Sjoerd samen met de
werkbegeleider - Meerten
Mijnheer in dit geval - uitleg

geeft over het werken met
gevaarlijke stoffen.
Sjoerd geeft ook adviezen
over de veiligheid van machines.
Op de foto zie je enkele
collega’s die aan de hand van
de adviezen van Sjoerd een
tweedehands machine gebruiksklaar maken. Op deze
machine - een excenterpers
- worden draadstangen voor
een klant gemaakt.

Van links naar rechs: Meerten, Romain, Fokko, Tjeerd en Peter.

Sjoerd werkt in ieder geval
tot het einde van het jaar bij

ons en is op dinsdag in de
productie aanwezig.

Het spel en de knikkers!
Medewerkers van Novatec
en NovaWork brachten in
april oranje knikkertegels
naar alle basisscholen in
de vier Westerkwartier
gemeenten en de gemeente
Noordenveld.

Wethouder Keizer van de
gemeente Noordenveld
legde samen met Jan de Jong
van NovaWork de eerste
Koningsknikkertegel bij
basisschool de Poolster in
Nieuw Roden.

Knikkeren met de ‘konings
tegels’ was onderdeel van
de Koningsspelen op 26
april jl. Dit sportieve feest
voor alle basisscholen werd
gehouden ter ere van de
troonswisseling. In het hele

land hielpen 68 SW-bedrijven mee om de Koningstegels bij de 6743 basisscholen
in Nederland te bezorgen.
Meer weten?
Ga naar www.nkknikkeren.nl.
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Aan het werk bij Top Milieu Service
Ekke de Jong en Allex van Veen werken bij
Top Milieu Service (TMS) in Noordhorn. Hier
kun je je afgedankte spullen kwijt. “Het is verbazingwekkend wat mensen soms weggooien!”
Toen de jobhunter van
N ovaWork hoorde dat TMS
sorteerders zocht, nam hij
direct contact op. Hij wist
dat het werk van twee
medewerkers bij een ander
afvalsorteerbedrijf ophield.
TMS zou een mooi alternatief zijn. Het klikte en sinds
1 mei hebben Ekke de Jong

Allex van Veen

en Allex van der Veen een
contract begeleid werken bij
TMS.
Schoon ijzer
Ekke ontvangt iedereen die
zich meldt bij TMS. Hij wijst
je waar je moet zijn, neemt
je spullen aan en maakt een
praatje (als hij tijd heeft).

Vervolgens haalt hij de
ingeleverde computers,
televisies en tosti-ijzers
uit elkaar. “De bruikbare
onderdelen leg ik apart, de
rest wordt gesorteerd.” Hij
wijst naar een rij bakken.
“Dit is voor schoon ijzer,
deze voor oud ijzer. Hier
gooi ik kabels in en hier het
harde plastic. Soms komen
we stukken koper tegen,
daar slijp ik dan het messing
uit zodat schoon koper over
blijft.”

Ekke de Jong

Vijf dagen
Verderop sorteert collega
Allex van Veen het grovere
materiaal. Achter op het
terrein van TMS ligt een
grote bult puin en andere
rommel. “Mensen maken
hier hun aanhangwagen leeg
en wij sorteren het dan
verder uit naar bijvoorbeeld
hard plastic, karton, oud
ijzer, aluminium en koper.”
Net als Ekke, werkt Allex
vijf dagen bij TMS. “Dat
is mooi”, vindt hij. “Toch
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weer wat extra inkomen. Bij
N ovatec zat dat er niet in.”

NovaWork houdt het
keurmerk Blik op Werk
Vorig jaar kreeg NovaWork het keurmerk

Zonde
Bij TMS gaan ze ver in het
sorteren van afval. Dat
levert geld op, maar dat is
niet de voornaamste reden,
zegt Henk Top van TMS.
“Wij vinden het gewoon
zonde om al die bruikbare
onderdelen zomaar weg te
gooien. En als de jongens er
dan toch staan, laat ze het
dan ook goed doen. Het
levert niet zo veel op, maar
omdat we loonkostensubsidie krijgen, kan het uit.”

Blik op Werk. Het keurmerk geeft aan dat
NovaWork haar werk naar tevredenheid van
cliënten en opdrachtgevers doet.
Jaarlijks controleert Blik op
Werk of NovaWork nog
aan de gestelde kwaliteits
eisen voldoet. In maart is
NovaWork onderzocht
door mensen van een on-

derzoeksbureau. Ze controleerden of N ovaWork de
gemaakte afspraken nakomt
en of opdrachtgevers en
cliënten tevreden zijn. De
uitslag was positief: ook in

2013 mag NovaWork het
keurmerk Blik op Werk
voeren!

Tevreden
TMS is tevreden over de
nieuwe collega’s en ook
Ekke en Allex bevalt het
prima. Allex: “De sfeer is
gemoedelijk. Er moet wel
wat gebeuren natuurlijk,
maar we kunnen ons eigen
tempo aanhouden en worden niet steeds opgejaagd.
En het is dicht bij huis, ook
belangrijk!” Ekke: “TMS is
een familiebedrijf. De lijntjes
zijn kort, als we een vraag
hebben, kunnen we die
direct stellen. En als ze het
hier niet weten, kunnen we
terecht bij onze jobcoach,
Marcus Postma.”
Kringloop
“Mensen zijn verwend”, zegt
Henk Top aan het eind van
het gesprek. “Dat is duidelijk als je ziet wat hier soms
wordt ingeleverd. De mooie
en bruikbare spullen slaan
we op. Misschien kunnen we
er nog iets mee.” Jobcoach
Postma reageert direct: “Bij
Novatec hebben ze ervaring
met de kringloopwinkel,
zullen we een keer komen
praten?” Henk Top knikt.
“Dat is een goed plan!”

De redactie van
de Koerskrant wenst
iedereen alvast een
heel fijne vakantie !

Aan:

………………………………

………………………………

………………………………

alle medewerkers van

………………………………

………………………………

………………………………

………

………

Novatec en NovaWork
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‘Vogels maken me blij!’

De passie van Jacqueline de Jongh

In de trainingsruimte van NovaWork hangen kleine en
grotere schilderijen van verschillende soorten vogels.
Ze zijn geschilderd en getekend door Jacqueline de Jongh,
werkzaam op de afdeling Food.
“Van kinds af aan ben ik al aan het
tekenen. Ik had al vroeg een goed
oog voor detail, dat blijkt wel uit een
tekening die ik maakte toen ik vier
was: een giraffe, compleet met hoorntjes. Tekenen is een mooie hobby: je
bent rustig bezig voor jezelf, het werkt
heel ontspannend. En ik vind het leuk
om met schilderstechnieken een eigen
versie te maken van iets wat ik gezien
heb.

aquarelverf of krijt. Ik teken ook wel
met oostindische inkt. Dat is heel
anders, maar juist de afwisseling van
de harde lijnen van de inktpen met het
zachte aquarelkrijt vind ik leuk.
Tjiep
Van huis uit heb ik meegekregen dat

we goed voor de natuur moeten
zorgen. Ik heb oog voor mijn omgeving
en voor alles wat zorg nodig heeft.
Als tiener heb ik veel gewonde vogels
opgelapt, vaak samen met een vriendinnetje. Zo hadden we een merel die
gegrepen was door een kat. Hij had er
een blind oog en een beschadigd oor
aan overgehouden. We noemden hem
Tjiep. Op het laatste wist Tjiep precies wanneer ik uit school kwam. Dan
vloog hij me tegemoet en ging op het
stuur van mijn fiets zitten tot ik thuis
was. Mooi hé?”

Leuke wezens
Naast tekenen en schilderen, heb ik
een passie voor vogels. Ik word heel
blij van vogels en dat wil ik graag
overbrengen. Hun vliegvermogen, hun
zang, het zijn gewoon leuke wezens.
Ja, een vlaamse gaai is een rover, maar
dat is zijn natuur en het is prachtig om
te zien hoe hij in de weer is om zijn eikels te verstoppen op de meest gekke
plekjes. Vroeger wilde ik ornithologe
worden, vogeldeskundige, maar toen
bleek helaas dat ik allergisch was voor
veren.

Colofon

Inkt
Ik vind vooral zangvogels en zaadeters
leuk om te schilderen of tekenen.
De pinguïn die in de trainingsruimte
hangt, schilderde ik na een uitstapje in
Dierenpark Emmen. Het was nog best
moeilijk om de kop en snavel goed
op papier te krijgen. Ik maak eerst
een schets met potlood en dan ga ik
bedenken hoe ik die ga inkleuren.
Als ik er niet uit kom, pak ik er een
vogelboek bij. Inkleuren doe ik met
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