Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec (mei-juni 2017)
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden mei - juni 2017
hebben gesproken met de WOR-bestuurder/directeur Novatec, Henk Hofman.
 Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad heeft instemming gegeven aan de diverse beleidsdocumenten omtrent
discriminatie voor Novatec en de interne klokkenluidersregeling Novatec. Daarnaast heeft de
ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen over de begroting 2018 en meerjarenraming 20192021 van Novatec. De financiële commissie van de OR gaat hier zo spoedig mogelijk over in gesprek met
Ger Hesselink en Erwin Perdon. Het advies van de OR wordt vóór 12 juli 2017 verwacht.
 Toekomst Novatec en ISD Noordenkwartier
Op 16 mei jl. is er een bijeenkomst in de Postwagen te Tolbert geweest met het ambtelijk personeel van
Novatec en ISD Noordenkwartier over de toekomst van beide organisaties. Al geruime tijd is de ondernemingsraad met de directie en het bestuur van Novatec in gesprek over de toekomst van Novatec. Tot
op de dag van vandaag is daarover nog steeds geen duidelijkheid. Wel is duidelijk dat de betrokken
gemeenten (Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn) graag op 1 januari 2019 veranderingen
doorgevoerd willen hebben in de organisatie inzake de uitvoering van de Participatiewet en de Wet
sociale werkvoorziening. Basis daarvoor is de herindeling in het Westerkwartier met ingang van diezelfde
datum en de koersbepaling van de gemeente Noordenveld op het terrein van de ISD Noordenkwartier en
Novatec. Daarnaast hebben de ondernemingsraden van Novatec en ISD Noordenkwartier beide een
brief geschreven aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeesters en Wethouders van de
gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Inmiddels hebben de vijf gemeenten
een gezamenlijk persbericht de deur uit gedaan omtrent de toekomst van Novatec en ISD Noordenkwartier en nemen ze na de zomer en voor de kerst van dit jaar een definitieve besluit. De gemeenten waren
het er samen wel over eens dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt.
 Koers gemeente Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft in haar besluit van oktober 2016 een voorkeursscenario aangegeven
waarbij de bestuurlijke constructies van de gemeenschappelijke regelingen van Novatec en ISD
Noordenkwartier worden opgeheven en samen met de gemeenten in het Westerkwartier te kijken naar
de beste toekomstbestendige samenwerkingsvorm voor de Participatiewet en WSW. De gemeente
Noordenveld benadrukt dat het niet de bedoeling is om de infrastructuur voor de uitvoering op te heffen.
Het kan wel zo zijn dat de infrastructuur gereorganiseerd moet worden door de herindeling. Opheffing is
geen doel op zich. Om opheffing mogelijk te maken, zullen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum,
Noordenveld en Zuidhorn een voorgenomen besluit tot wijziging, dan wel opheffing moeten nemen. In
dat besluit zal er een liquidatieplan, herplaatsingsplan en sociaal statuut moeten komen. Overigens zullen
beide OR-en t.z.t. om advies worden gevraagd omdat het adviesplichtig is. Wij weten niet in hoeverre de
OR van de gemeente Noordenveld hierin betrokken wordt.
 Herindeling gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019
De herindeling van de vier Westerkwartiergemeenten verloopt voorspoedig. Een aantal werkgroepen is
volop bezig met de herindeling. Ook Novatec en ISD Noordenkwartier nemen deel aan een aantal werkgroepen zoals de BMO ( Besturingsfilosofie, Managementfilosofie en Organisatie- inrichting), SMZ (Sociaal
Maatschappelijke Zaken) en HRM ( Human Resource Management). Vóór 1 oktober 2018 moeten de
functies ingevuld zijn en de eventuele herplaatsing van alle medewerkers voltooid zijn, inclusief de ambtelijke medewerkers van Novatec en ISD Noordenkwartier. De bedoeling is dat de ambtelijke medewerkers herverdeeld zullen worden over de nieuwe gemeente Westerkwartier en de huidige gemeente
Noordenveld. De OR en directie gaan samen voor het bestaansrecht van Novatec , ook na 1 januari 2019.

 Verlenging sociale statuten Novatec t/m 31 december 2018
De huidige sociale statuten van Novatec lopen op 31 december 2017 af. Novatec is voornemens om de
sociale statuten met een jaar te verlengen t/m 31 december 2018 als de vakbonden FNV en CNV hiermee
akkoord gaan. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Novatec is op 18 mei jl. een voorlopig
besluit genomen over verlenging van de sociale statuten SW medewerkers en ambtelijke medewerkers
met daarbij de bijhorende tekstuele wijzigingen. Eind juni 2017 moeten de vakbonden FNV en CNV
hierover een besluit nemen. Definitieve besluitvorming kan dan plaatsvinden in het Dagelijks Bestuur
vergadering op 12 juli 2017.
 BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) voor de nieuwe gemeente Westerkwartier
Sinds september 2016 maken wij samen met de OR van ISD Noordenkwartier als toehoorder deel uit van
de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voor het Westerkwartier en de toekomstige gemeente
Westerkwartier. In de BOR zijn wij en onze collega’s van de ISD Noordenkwartier slechts toehoorders
omdat er nog geen besluiten zijn genomen over de eventuele opheffing van de gemeenschappelijke
regelingen van Novatec en ISD Noordenkwartier. Wij snappen deze redenering niet omdat alle betrokken
partijen nagenoeg de dezelfde belangen nastreven. Het werk wat Novatec en ISD Noordenkwartier
uitvoeren, is tenslotte één van de werkopdrachten van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier en
de huidige gemeente Noordenveld. De ondernemingsraad voelt de onzekerheid en onrust van de
achterban toenemen. De ondernemingsraad van Novatec vertegenwoordigt bijna 50 ambtelijke
medewerkers, maar ook onze sw-doelgroep van meer dan 500 medewerkers. Inmiddels zijn er al een paar
bijeenkomsten geweest en is de bal gaan rollen in de richting van de vijf gemeenten en de BOR.
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Novatec Beschut
Op 6, 7, en 8 juni jl. was er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) voor Novatec Beschut. Het
onderzoek bestond uit diverse vragen die de medewerkers digitaal, via de computer, konden invullen in
de scholingsruimte op Feithsweg 4. De OR had hier nog wel een opmerking over en gaat deze
terugkoppelen aan Aad Woelders en Henk Hofman. Wordt vervolgd.
 In de komende periode 2017- 2018 verwacht de OR advies- en instemmingsaanvragen over:
o Wijziging werktijden ambtelijk personeel Novatec
o Begroting 2018 Novatec en meerjarenraming 2019-2021
o Reglement e-mail- en internetgebruik
o Wijziging/opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec
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Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-20441136/06-22926820/06-14331853 of via de mail op: or@novatec.nl.
Natuurlijk kun je ook op persoonlijke titel een OR-lid aanspreken en je vragen stellen. Individuele zaken kunnen
wij niet in behandeling nemen. Ga altijd eerst naar je leidinggevende, daarna zoek je het hogerop.
Met vriendelijke groet,
Willy Boonstra, voorzitter Ondernemingsraad Novatec
Jan van Wijk, secretaris Ondernemingsraad Novatec

