Aan de collega’s van Novatec –NovaWork
December 2016 – Januari 2017

Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden december 2016 januari 2017 hebben gesproken met Henk Hofman.
 Adviesaanvragen OR
De OR heeft op 8 december 2016 jl. advies gegeven over de verlofregeling 2017 voor Novatec. En de OR
heeft een adviesaanvraag ontvangen over de samenvoeging inpakafdelingen per 1 mei 2017. Op 12
januari 2017 jl. heeft een delegatie van de OR een gesprek gehad met Aad Woelders. De OR gaat nog met
iedereen uitvoerig hierover in gesprek voordat er advies gegeven wordt. (Wordt vervolgd.)
 Koers gemeente Noordenveld en herindeling gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019
Welke kant het op gaat is nog niet bekend, dat moet in de loop van 2017 bekend zijn. Zolang de
gemeenten nog geen besluiten nemen verandert er ook nog niets. De OR heeft wel aan het Dagelijks
Bestuur van Novatec aangegeven dat momenteel dit de meest gestelde vraag is: Wat gebeurt er als je het
werk, in groepsdetachering of bij individuele detachering, niet meer kan doen wegens diverse
omstandigheden. Mag je dan weer terugkomen bij Novatec? De gemeenten gaan er vanuit dat de
medewerkers daadwerkelijk terug kunnen vallen op beschut werk in de organisatie. Overigens blijft
beschut werk ook ná 1 januari 2019 gewoon bestaan. Daar waren de gemeenten het allemaal over eens,
maar ze weten nog niet in welke vorm. Verder heeft de gemeente Noordenveld een koers bepaald en
wacht nu op de uitkomsten van de vier Westerkwartiergemeenten. Wel is de gemeente Noordenveld
voornemens om de gedetacheerde medewerkers in groepsdetachering groen per 1 januari 2019 in eigen
dienst te nemen met behoud van eigen cao SW. Maandelijks gaan er twee vaste OR-leden van Novatec
en ISD Noordenkwartier , als toehoorders, naar de vergaderingen van de BOR gemeente Westerkwartier
toe omtrent alle ontwikkelingen van de herindeling voor de gemeente Leek, Marum, Zuidhorn en
Grootegast. Op 16 januari jl. hebben alle vier Westerkwartiergemeenten een positief besluit over de
herindeling genomen.
 Evaluatieoverleg inzet fulltime directeur Novatec tot 1 januari 2019
Op 9 januari 2017 jl. heeft een delegatie van de OR samen met Bert Nederveen, de voorzitter van het
bestuur van Novatec, Jan Vos, secretaris van het bestuur van Novatec en Henk Hofman, de directeur van
Novatec geëvalueerd over de inzet van Henk Hofman als fulltime directeur tot 1 januari 2019. De OR vond
het niet nodig om uitgebreid te evalueren en van alles op papier te zetten over de directeur bij Novatec,
gezien alle ontwikkelingen bij de vijf deelnemende gemeenten en bij Novatec zelf. Naar aanleiding van de
evaluatie over de afgelopen periode is gebleken dat de taken van de heer Hofman met een fulltime inzet
noodzakelijk is voor de medewerkers en organisatie van Novatec.
 Verlenging zittingstermijn OR Novatec tot 01 juli 2019
De OR heeft een verzoek bij de vakbonden FNV en CNV ingediend om de zittingstermijn van de OR met
één jaar te verlengen tot 1 juli 2019.De OR heeft deze verlenging aangevraagd in verband met alle
ontwikkelingen van de gemeenten en Novatec , want dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de huidige OR
van Novatec. De vakbond FNV heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan deze verlenging.

 Wijziging Arbowet
In 2017 verandert de Arbowet. Door deze wijziging krijgt de OR per 1 juli 2017 instemmingsbevoegdheid
over een nieuw aan te stellen preventiemedewerker en de toewijzing van de preventietaken. De OR krijgt
dan ook instemmingsrecht over de persoon van de preventiemedewerker en diens positie in de
organisatie. Voor een zittende preventiemedewerker hoeft er geen instemming worden gegeven.
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Novatec Beschut
In 2017 komt er een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor alleen Novatec Beschut,
zoals tussen Ondernemingsraad en directie is afgesproken. De gedetacheerde medewerkers krijgen via
NovaWork digitaal of per post een tevredenheidsformulier toegestuurd of hebben dit inmiddels al
ontvangen.
 In de komende periode 2017- 2018 verwacht de OR advies- en instemmingsaanvragen over
o Samenvoeging inpakafdelingen Novatec per 1 mei 2017
o Klokkenluidersregeling Novatec
o Wijziging werktijden ambtelijk personeel Novatec
o Begroting 2018 Novatec
o Toekomst Novatec vóór en ná 1 januari 2019
o Opheffing GR regeling Novatec per 1 januari 2019
 Nieuw OR-lid
Jans Scholtmeijer heeft aangegeven vanaf 13 februari 2017 te stoppen met de OR. Jans gaat genieten van
zijn pensioen. De OR heeft Frenanda Bruinsma bereid gevonden om als nieuw OR lid toe te treden om de
opengevallen plaats van Jans in te nemen. Frenanda werkt op de salarisadministratie bij Novatec De
Diensten.

Samenstelling OR Novatec
Dagelijks Bestuur
Voorzitter
Willy Boonstra
2e voorzitter Anne Gerrit Bruinsma
Secretaris
Jan van Wijk
2e secretaris Zwaanie Antema
OR lid
Harvey Servania
OR-leden
Anne Gerrit Bruinsma , Gaby Meijer, Jan Frieling , Willem Nuismer , Joukje Tuinstra , Henk Boer ,
Willy Boonstra, Jan van Wijk, Zwaanie Antema, Jans Scholtmeijer (is gestopt per 13 februari),
Romain Ahles, Gerda Mulder, Frenanda Bruinsma en Harvey Servania

Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-20441136/06-22926820/0614331853 of via de mail op: or@novatec.nl of in het OR
kantoor. Natuurlijk kun je ook op persoonlijke titel een OR-lid aanspreken en je vragen stellen.
Met vriendelijke groet,
Willy Boonstra, voorzitter Ondernemingsraad Novatec
Jan van Wijk, secretaris Ondernemingsraad Novatec

