Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec
Januari/februari 2018
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden
januari en februari 2018 hebben gesproken met Henk Hofman.


Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad heeft instemming gegeven aan de regeling werktijden voor het
ambtelijk personeel van Novatec 2018. Verder krijgt de OR nog instemmingsaanvragen over
het aanstellen van een nieuwe bedrijfsarts voor dit jaar. De huidige bedrijfsarts gaat per
1 mei 2018 weg bij Novatec. Dit is tussen Novatec en Arbo Unie in goed overleg gegaan.
Daarnaast krijgt de OR nog een vraagstuk over de verruiming van het fietsenplan. Dit
betekent dat de Werkkostenregeling van Novatec aangepast moet worden.



Toekomst Novatec
Op 8 januari jl. had Novatec een zienswijze in moeten leveren, maar dit werd uiteindelijk
uitgesteld omdat de werkgroep BMO een document had opgesteld dat moeilijk leesbaar
was. Op 31 januari jl. was er een bijeenkomst in de vergaderzaal gepland voor het
ambtelijk personeel over de detailstructuur van de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Vanuit daar worden nu vervolgstappen gezet. Voor Novatec wordt het beetje bij beetje
duidelijker wat er precies gaat gebeuren in 2019. Zoals het er nu naar uitziet wordt Novatec
als Sociaal Werkbedrijf opgenomen in de gemeente Westerkwartier.
Alle vijf gemeenteraden zijn inmiddels akkoord met het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Novatec per 1 januari 2019. In de loop van 2018 valt het definitieve
besluit. Daarnaast zullen de OR van Novatec en de WSW Adviesraad een adviesaanvraag
ontvangen over het liquidatieplan van Novatec.
In de detailstructuur voor de nieuwe gemeente Westerkwartier is te zien dat het Sociaal
Werkbedrijf (Novatec) een onderdeel wordt van de nieuwe gemeente inclusief het Sociaal
Domein. Er komen in totaal 37 teams, waarvan 3 teams de taakstelling hebben van het
huidige Novatec en deels ISD Noordenkwartier. De accountmanagers, jobcoaches en
trajectbeheerders worden ondergebracht in het team Werk en Ontwikkeling (huidige
NovaWork), uitgebreid met huidige functies vanuit de gemeentehuizen. Andere teams zijn:
Beschut Werk (huidige Novatec Beschut) en Ondersteuning Werk (huidige Novatec De
Diensten).
De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) moet over het document ‘Detailstructuur gemeente
Westerkwartier’ een advies over uitbrengen. Vanuit de OR van Novatec zijn Anne Gerrit
Bruinsma en Willy Boonstra hierin vertegenwoordigd. Frenanda Bruinsma is reserve BORlid. Daarnaast krijgt de BOR nog 3 andere adviesaanvragen, namelijk: Functieboek 1 & 2,
Formatieplan en Dienstverlening.

Nu Novatec een onderdeel van de gemeente Westerkwartier wordt, heeft dit gevolgen voor
de huidige ondernemingsraad van Novatec, die sowieso uiterlijk 1 juni 2019 stopt. De OR
moet dit jaar hierover een besluit nemen, want we gaan ervan uit dat de nieuwe ondernemingsraad van de gemeente Westerkwartier ook Novatec vertegenwoordigt. Mocht dat zo
zijn dan streven wij ernaar dat ook de medewerkers van Novatec zitting kunnen nemen in
de nieuwe OR van de gemeente Westerkwartier.


Rondgang OR langs de gedetacheerde medewerkers in groepsdetachering Groen
bij de gemeenten
Op 13 december 2017 jl. zijn Anne Gerrit en Willy namens de ondernemingsraad bij de
gedetacheerde medewerkers van Novatec bij de gemeente Zuidhorn langs geweest. Naar
aanleiding van eerdere geuite klachten, had de OR beloofd om nog een keer langs te
komen. Hun werkcoach Ronald Hummel was hier ook bij aanwezig. Het gesprek is goed
verlopen. Voor het bezoek aan de andere gedetacheerde medewerkers bij de gemeenten
Marum en Grootegast is er een planning gemaakt voor de maand maart. Ook zal er in
maart een bezoek gebracht worden aan Cycloon Post in Tolbert.
Op 8 februari jl. is een delegatie van de OR op bezoek geweest bij de gemeente Leek. Het
was een goede bijeenkomst. De medewerkers worden prima op de hoogte gehouden qua
ontwikkelingen bij de gemeenten en zien het wel zitten. Weinig opmerkingen, wel twee
belangrijke vragen gesteld. En op 15 februari jl. was de OR bij de gemeente Noordenveld,
weinig opmerkingen. Alleen heeft men moeite met inleveren van verlofuren bij bezoek
huisarts, ziekenhuis ect. Wordt vervolgd.

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.
Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-22926820/06-14331853 of via de mail op: or@novatec.nl.

