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


Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad ontvangt nog een instemmingsaanvraag over de regeling werktijden
voor het ambtelijk personeel van Novatec en een adviesaanvraag over het voorgenomen
besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec met name over het liquidatieplan
van Novatec.



Toekomst Novatec
Er komen spannende tijden aan voor de ondernemingsraad van Novatec en de WSW
Adviesraad Novatec met betrekking tot opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec en
de adviesaanvraag over het liquidatieplan Novatec. Hiervoor heeft de ondernemingsraad na
overleg met de bestuurder een externe adviseur ingehuurd die de OR gaat helpen met
advisering. Daarnaast zal ook André Kurvers, voorzitter WSW Adviesraad Novatec, ons bij
staan en ondersteunen in het gehele proces om samen tot een goed advies te komen
omtrent het liquidatieplan van Novatec. Uiterlijk 8 januari 2018 nemen de gemeenteraden
een voorgenomen besluit en in maart 2018 een definitief besluit. De ondernemingsraad en
de WSW Adviesraad komen nog vóór de Kerst met een gezamenlijke brief aan het bestuur
van Novatec over de toekomst van Novatec in het algemeen. Wat wel vast staat is dat de
45 SW medewerkers in groepsdetachering groen van de gemeente Noordenveld per 1
januari 2019 in dienst komen bij de gemeente Noordenveld. Deze medewerkers vallen dan
niet langer meer onder Novatec, maar houden wel hun rechten en plichten zoals die in de
cao SW vermeld staan evenals hun baangarantie. Mocht het zo zijn dat een medewerker op
één of andere wijze de werkzaamheden in het groen bij de gemeente Noordenveld niet
meer kan doen, dan zoekt de gemeente Noordenveld passend werk met een vangnet terug
naar Novatec toe. Dit laatste geldt overigens ook voor de medewerkers die in het groen
werken bij de vier Westerkwartiergemeenten, per 1 januari 2019 gemeente Westerkwartier.
De ondernemingsraad begrijpt dat de bestuurder niet in zo’n korte tijd een adviesaanvraag
kan leveren, omdat er gewoonweg niets is! Wordt vervolgd.



Protocol ‘Hoe te handelen bij extreme weersomstandigheden Novatec’
Het Managementteam heeft het protocol goedgekeurd en dit onderwerp is nu afgehandeld.



Kopen van uren doormiddel van de eindejaarsuitkering
De OR heeft signalen van collega’s ontvangen dat men niet begrijpt hoe het werkt. Vandaar
wij het nogmaals plaatsen in deze nieuwsbrief.
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. Je kan tevens informatie hierover inwinnen bij de
salarisadministratie van Novatec.



Rondgang delegatie OR langs gedetacheerde medewerkers in groepsdetachering
groen bij de vijf gemeenten, inclusief Cycloon Post
In december 2017 en in januari/februari 2018 gaat er een delegatie van de
ondernemingsraad langs bij de gedetacheerde medewerkers in het groen van de vijf
gemeenten. De OR is benieuwd hoe het nu gaat en wat er onder de medewerkers speelt en
zal aangeven waar de ondernemingsraad mee bezig is. Verder gaan we ook nog langs bij de
gedetacheerde medewerkers die bij Cycloon Post werken in Tolbert.



Kadernota Beschut Werk 2017:
In het verslag van de WSW Adviesraad met de WMO-adviesraden op 1 november jl. stond
dat Novatec voor elke persoon die onder beschut werk valt een bijdrage voor begeleiding
van € 8500,-- ontvangt, omdat zij alles al in huis hebben om de juiste begeleiding te
bieden. Dit is een mooie opsteker voor Novatec. Toch vindt de OR het nog steeds
onduidelijk wat de onderbouwing is voor het kader om iemand uit ‘nieuw beschut’ een
werkplek te bieden. Bij Novatec werken momenteel 10 mensen in nieuw beschut en de
taakstelling is 11 mensen voor dit jaar 2017. Voor 2018 is dit aantal bijgesteld van 20 naar
16 mensen. De ondernemingsraad maakt zich een beetje zorgen over de kwaliteit die
Novatec biedt als beschut bedrijf. In januari 2018 gaat de OR aan de directeur hierover een
brief schrijven.



Kort verslag interne OR vergaderingen op de werkvloer
Met ingang van 1 januari 2018 zal de ondernemingsraad een kort verslag maken van alle
interne vergaderingen en wat daarin besproken is. Het verslag zal op de prikborden worden
gehangen en digitaal verspreid worden naar de medewerkers toe. Het verslag zal tevens op
de website van Novatec geplaatst worden. De verslagen van de overlegvergaderingen met
de directeur mag alleen met toestemming van de directeur.



Instemmingsaanvraag OR - Regeling werktijden ambtelijk personeel Novatec
2018
De ondernemingsraad is gevraagd om instemming te geven aan de Regeling werktijden
ambtelijk personeel Novatec 2018.
Deze regeling is door Taco Haseloop (P&O) in samenwerking met de directeur, Henk
Hofman, opgesteld. Volgens de ondernemingsraad is er niet veel veranderd in deze
regeling. Het ambtelijk personeel mag werken vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Bij
Novatec is dat uiterlijk tot 18.30 uur. De OR voorziet geen problemen met deze regeling en
zal in januari 2018 een brief schrijven aan de directeur van Novatec.



Vergaderschema Ondernemingsraad 2018
Het vergaderschema van de ondernemingsraad voor het jaar 2018 is vastgesteld en zal op
het publicatiebord van de OR en op de website gepubliceerd worden. De kans is erg groot
dat er van alles aangepast moet worden met het oog op extra overleggen met betrekking
tot de toekomst van Novatec.

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 (2e secretaris), Astrid van den Heuvel en Janneke Munneke.
Huishoudelijke mededelingen Ondernemingsraad Novatec
De OR heeft een nieuw OR lid gevonden ter vervanging van Harvey Servania. Op 20 november jl.
is Janneke Munneke begonnen als nieuw OR lid.
De OR heeft nu nog één openstaande vacature en zoekt een nieuw OR lid vanuit de 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.

DE ONDERNEMINGSRAAD VAN NOVATEC WENST ALLE MEDEWERKERS
EEN GELUKKIG & GEZOND 2018 TOE

