Aan de collega’s van Novatec
februari - april 2017

Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden februari - april
2017 hebben gesproken met Henk Hofman.
 Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven op de samenvoeging van de inpakafdelingen bij
Novatec en kan zich vinden in het plan van aanpak, de realisatie van de samenvoeging van de
inpakafdelingen en de bijbehorende kosten. Per 1 mei 2017 moet de samenvoeging een feit zijn.
Ook heeft de ondernemingsraad ingestemd met de aanvulling op de huisregels van het beschutte
werkbedrijf.
Verder heeft de ondernemingsraad twee instemmingsaanvragen van de directeur ontvangen met
betrekking tot diverse beleidsdocumenten omtrent discriminatie voor Novatec en de interne
klokkenluidersregeling Novatec.
 Werkgroep toekomst Novatec
Op 14 maart jl. is er een bijeenkomst geweest met de medewerkers uit de kernformatie die graag mee
willen denken over de toekomst van Novatec. Er waren ongeveer 20 belangstellenden aanwezig. Er is
besloten dat een werkgroep ideeën gaat uitwerken. Er kan ook nog een subwerkgroep gevormd worden.
Henk Hofman heeft uitleg gegeven over de stand van zaken omtrent Novatec en de gemeenten.
Inmiddels heeft de ondernemingsraad van Novatec op 18 april 2017 jl. een brief geschreven aan alle
gemeenteraden ,colleges van Burgemeesters & Wethouders van de vijf gemeenten, OR ISD
Noordenkwartier, directie Novatec & ISD Noordenkwartier en het AB/DB van Novatec.
 Koers gemeente Noordenveld
Willy Boonstra en Jan van Wijk hebben, namens het DB van de OR, op donderdag 9 maart jl. een gesprek
gehad met Fred Borchers over de stand van zaken bij de gemeente Noordenveld. Fred heeft een
projectplan klaar liggen, maar wacht nu op de vier Westerkwartiergemeenten op antwoord. Inmiddels is
het projectplan uitgebracht. Begin februari heeft de stuurgroep herindeling Westerkwartier een gesprek
gehad met een delegatie van de gemeente Noordenveld bestaande uit Alex Wekema, Klaas Smid en
Marinus van der Wal en binnenkort staat een vervolggesprek gepland. De gemeente Noordenveld houdt
vast aan hun koersbepaling dat zij zelf de Participatiewet uit gaan voeren. Verder is de gemeente
Noordenveld nog steeds voornemens om de gedetacheerde medewerkers van Novatec per 1 januari
2019 in eigen dienst te nemen.
 Herindeling gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019
De gemeente Grootegast heeft een nieuwe ondernemingsraad dat uit 7 leden bestaat en zal aanblijven
totdat de herindeling een feit is. Dit geldt overigens ook voor de ondernemingsraden van de gemeenten
Leek, Marum en Zuidhorn. Verder is het visiedocument van de BOR ( Bijzondere ondernemingsraad) voor
de gemeente Westerkwartier, na een wijziging, vastgesteld. Inmiddels zijn alle bestuursopdrachten
verstuurd. Deze zijn op 20 maart 2017 jl. in het Secretarissenoverleg besproken.
Ook is er afgesproken dat Henk Hofman en Nico van der Veen 1x per 2 maanden aan mogen schuiven bij
het Secretarissenoverleg van de Westerkwartiergemeenten. De gemeente Grootegast heeft aangegeven
dat zij alles wat de gemeente zelf kan doen ook daadwerkelijk zelf allemaal uitvoert. Tot slot blijven de OR
van Novatec en ISD Noorderkwartier de nieuwsbrief over de herindeling per kwartaal ontvangen en
hebben samen een gesprek met Eric Paré (coördinerend bestuurder van BOR) gehad. Nog voor de
zomervakantie volgt er een vervolggesprek.

 OR jaarverslag 2016
Ook dit jaar heeft de OR een jaarverslag over 2016 gemaakt en kijkt vooruit naar de jaren 2017-2018. In
het jaarverslag staat waar de ondernemingsraad zich in het afgelopen jaar zich mee bezig hield. Bij
definitieve goedkeuring wordt het jaarverslag naar alle medewerkers, inclusief de gedetacheerde
medewerkers, toegestuurd.
 Bijeenkomsten m.b.t. discriminatie voor Novatec beschut
De afgelopen periode zijn er bijeenkomsten bij Novatec geweest over discriminatie. Deze bijeenkomsten
waren alleen voor alle medewerkers die bij Novatec intern werken, zoals de medewerkers van alle
afdelingen Beschut, de Kernformatie en de Diensten. De gedetacheerde medewerkers, die buiten
Novatec in groendetachering of individuele detachering werken, hoeven niet naar deze bijeenkomsten.
 Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) Novatec Beschut
In 2017 komt er een nieuw medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) voor alleen Novatec Beschut,
zoals tussen de ondernemingsraad en de directie is afgesproken. Doelstelling is om het MTO nog voor de
zomervakantie (juni /juli 2017) van dit jaar te houden.
 In de komende periode 2017- 2018 verwacht de OR advies- en instemmingsaanvragen over
o Diverse beleidsdocumenten omtrent discriminatie 2017
o Klokkenluidersregeling Novatec 2017
o Wijziging werktijden ambtelijk personeel Novatec
o Begroting 2018 Novatec en meerjarenraming 2019-2021
o Reglement e-mail en internet gebruik
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Voorafgaand van de overlegvergadering van 3 april 2017 jl. heeft Joukje Tuinstra te kennen gegeven om per
direct te stoppen als lid van de ondernemingsraad van Novatec. Wij respecteren haar keuze en zullen op zoek
gaan naar een nieuw lid voor de ondernemingsraad.
Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-20441136/06-22926820/0614331853 of via de mail op: or@novatec.nl. 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

