Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec
September/oktober 2017
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden
september en oktober 2017 hebben gesproken met Henk Hofman.


Advies- en instemmingsaanvragen OR:
De ondernemingsraad heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over de verlofregeling
2018 Novatec en is inmiddels hiermee akkoord gegaan.
De ondernemingsraad heeft instemming gegeven over het protocol ‘Hoe te handelen bij
extreme weersomstandigheden’ voor Novatec. Verder zijn het Managementteam (MT) en de
ondernemingsraad (OR) overeengekomen dat bij een binnentemperatuur van 28 graden of
hoger het bedrijf om 12.00 uur dicht gaat. Als het op meerdere dagen achter elkaar 28
graden of hoger is, volgt er opnieuw overleg tussen het MT en de OR. Gedetacheerde
medewerkers vallen echter niet onder deze regeling, maar onder de regeling van het
inlenende bedrijf.
Verder ontvangt de ondernemingsraad nog een instemmingsaanvraag over de wijziging
werktijden voor het ambtelijk personeel van Novatec en een adviesaanvraag over het
voorgenomen besluit opheffing GR regeling Novatec.



Toekomst Novatec:
De afgelopen weken hebben de vier Westerkwartiergemeenten (Leek, Marum, Grootegast en
Zuidhorn) en de gemeente Noordenveld een vervolg geven aan het voorgenomen besluit tot
opheffing van de gemeenschappelijke regelingen ISD Noordenkwartier en Novatec. De
gemeenten zijn het eens dat beide gemeenschappelijke regelingen beëindigd worden per 1
januari 2019. Novatec wordt als werkorganisatie ingepast in de nieuwe organisatie van de
gemeente Westerkwartier. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Daarover wordt nog
gesproken in de werkgroepen BMO en SMZ. De gemeente Noordenveld wil wel graag taken
van Novatec blijven afnemen. Welke taken dat zijn is nog niet duidelijk. Voor wat betreft de
SW-medewerkers die werkzaam zijn in het groen via groepsdetachering wil de gemeente
Noordenveld dat deze medewerkers in dienst treden bij de gemeente Noordenveld. Dat is al
jaren een wens die Noordenveld heeft. De OR’s van ISD Noordenkwartier, gemeente
Noordenveld, BOR Westerkwartier en Novatec krijgen hier nog een adviesaanvraag over,
want het is adviesplichtig. Wordt vervolgd.



Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) Novatec Beschut:
Onlangs heeft er bij Novatec Beschut een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO)
plaatsgevonden. Gedetacheerde medewerkers hebben niet deelgenomen aan dit MTO. Er zijn
192 doelgroep medewerkers voor het MTO uitgenodigd. Hiervan heeft 63% aan het
onderzoek deelgenomen. De medewerkers van Novatec gaven gezamenlijk een 7,3 als
rapportcijfer. Bij de afdeling Food zelfs een 8,5.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de medewerkers met plezier naar hun werk toe gaan
en dat ze het werken bij Novatec belangrijk vinden. Zij zijn positief over de werkzaamheden,
de afwisseling en het werktempo. De (lage) werkdruk is een aandachtspunt.
De werknemers zijn over het algemeen tevreden over hun leidinggevende, alleen wordt er
wel aandacht gevraagd bij ziekte en het geven van het goede voorbeeld. Ook vinden de
medewerkers werkoverleg erg belangrijk. En natuurlijk maken de medewerkers zich zorgen
over de toekomst van Novatec.
De samenwerking met collega’s wordt zeer positief gewaardeerd, maar medewerkers vinden
het wel belangrijk dat Novatec aandacht blijft besteden aan ongewenst gedrag.
De ondernemingsraad (OR) is niet goed uit het MTO onderzoek gekomen, maar gaat hiermee
aan de slag om zich duidelijker te laten zien en wat een ondernemingsraad doet. Onze
achterbancommissie bestaande uit Anne Gerrit Bruinsma, Jan Frieling, Romain Ahles en
Gerda Mulder gaan dit oppakken.
Tot slot wordt het MTO verder uitgewerkt en zullen er later dit jaar nog rondetafelgesprekken
komen.



Kopen van uren doormiddel van de eindejaarsuitkering:
Heb je om bepaalde redenen meer verlof opgenomen dan je hebt opgebouwd, dan bestaat er
een mogelijkheid om uren te kopen. Je kunt hiervoor (een deel van) je eindejaarsuitkering
gebruiken. Je mag na overleg met jouw leidinggevende zelf bepalen hoeveel uren je wilt

kopen. Dat moet wel in de maand november gebeuren anders ben je te laat. Deze informatie
wilde de ondernemingsraad graag met jullie delen.


BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) voor de nieuwe gemeente Westerkwartier:
De Bijzondere Ondernemingsraad Westerkwartier heeft inmiddels al een aantal advies- en
instemmingsaanvragen ontvangen over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten.
Vanuit Novatec en ISD Noordenkwartier zitten elk twee OR-leden in de BOR en volgen het
proces nauwlettend. Namens Novatec zijn dat Anne Gerrit Bruinsma en Willy Boonstra. In de
volgende nieuwsbrief komen we hier ook op terug.



Kadernota Beschut Werk 2017:
De ondernemingsraad heeft de kadernota Beschut Werk 2017 opnieuw bestudeerd en gaat
hierover op 30 oktober 2017 in gesprek met André Kurvers, voorzitter WSW Adviesraad,
want zij moeten hierover een advies uitbrengen bij de gemeenten. De ondernemingsraad wil
graag weten wie bepaalt dat iemand in aanmerking komt voor de indicatie Beschut werk en
voor een passende werkplek. Verder missen wij ook de voorwaarden die hiervoor nodig zijn.
In december nemen de gemeenten hierover een besluit.



Verslag interne- en overlegvergaderingen op de werkvloer:
De ondernemingsraad is voornemens om na afloop van iedere interne OR vergadering een
kort verslagje te maken over wat we besproken hebben voor onze achterban. Bij de
overlegvergaderingen ligt dat anders, want daar gaat de directeur over. Hij moet hiervoor
toestemming geven en het verslag akkoord bevinden. Wel zullen we de agenda’s van de
interne– en overlegvergaderingen een week van te voren op de publicatieborden hangen,
zoals dat nu ook al gebeurt bij de AB/DB-vergaderingen van het bestuur van Novatec.



Tweede kwartaalrapportage 2017 Novatec
Er staan een aantal dingen in de tweede kwartaalrapportage waar de OR graag over in
gesprek gaat. De financiële commissie, Anne Gerrit Bruinsma en Frenanda Bruinsma, gaan
daarom deze rapportage bespreken met Ger Hesselink en Erwin Perdon.



Kerstattentie 2017:
Het voorstel van het MT is om het op dezelfde manier te doen als vorig jaar. Het inpakken
van de kerstpakketten gebeurt ook door het ambtelijk personeel. De ondernemingsraad is
hiermee akkoord gegaan.

Samenstelling OR Novatec
Dagelijks Bestuur
Willy Boonstra (voorzitter); Anne Gerrit Bruinsma (2e voorzitter); Jan van Wijk (secretaris);
Frenanda Bruinsma (OR-lid).
OR leden
Naast de DB leden zijn dat: Gaby Meijer, Jan Frieling, Willem Nuismer, Henk Boer, Romain Ahles,
Gerda Mulder en Astrid van den Heuvel.
Huishoudelijke mededelingen Ondernemingsraad Novatec:
Zwaanie Antema heeft per 4 september 2017 jl. de ondernemingsraad en Novatec verlaten. Zwaanie
is nu werkzaam bij de gemeente Grootegast. De OR wenst haar veel succes toe met haar nieuwe
baan en bedankt haar voor haar inzet in de ondernemingsraad als 2e secretaris en DB-lid.
Frenanda Bruinsma neemt de plaats van Zwaanie over als DB-lid van de OR.
Gerda Mulder neemt de taken van Zwaanie over als 2e secretaris van de OR.
Gerda Mulder/Willem Nuismer neemt de taken van Zwaanie over als lid van het POCNN (Provinciale
Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland).
Verder heeft Astrid van den Heuvel zich aangemeld als nieuw OR-lid. Welkom bij de OR!
Helaas heeft ook Harvey Servania bij de OR te kennen gegeven per direct te stoppen met de
ondernemingsraad en legt daarbij zijn OR-lidmaatschap neer.
Hierdoor heeft de OR twee openstaande vacatures en zoekt twee nieuwe OR-leden vanuit de
kernformatie en gedetacheerde medewerkers die buiten Novatec werken. Mocht je interesse
hebben, bel of mail dan naar het onderstaande e-mailadres of één van de onderstaande
telefoonnummers.
Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-22926820/06-14331853 of via de mail op: or@novatec.nl.

