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Novatec één van
de beste leveranciers
De medewerkers van het Beschut bedrijf produceren al
tientallen jaren producten voor Villeroy & Boch in Roden.
Hier produceert het bedrijf hoogwaardig sanitair en Novatec
levert daar een belangrijke bijdrage aan.
Jaarlijks onderzoekt Villeroy & Boch of
hun leveranciers voldoen aan de hoge
eisen die zij stellen. Uit het onderzoek
kwam opnieuw naar voren dat N ovatec

tot een van de beste leveranciers
behoort. We scoren hoog op kwaliteit,
betrouwbaarheid, levering en prijs.
G emiddeld 93%, oftewel een dikke 9!

Bedrijfsmanager Aad Woelders besprak
deze resultaten met de medewerkers
die aan de producten van Villeroy &
Boch werken. Daar hoorde natuurlijk
een hapje, een drankje en een bedankje
bij.
Alle collega’s: heel veel dank voor jullie
geweldige prestatie!

Vier van de collega’s die
voor Villeroy & Boch
werken, in dit geval
aan de kartonmallen,
Christine, Roelie, Ria en
Angelique
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60 jaar Novatec… dat gaan we vieren!
Op 29 oktober 1958 werd de eerste steen gelegd voor het
gebouw van De Zevensprong. Daarom vieren we dit najaar het
60-jarig bestaan van Novatec.
Dat doen we op verschillende manieren, onder andere met:
- een open dag voor familie, vrienden,
buren en relaties (oktober);
- een bijeenkomst over de rol en
taak van Novatec als breed sociaal

 erkbedrijf nu en in de toekomst
w
(29 oktober);
- de tentoonstelling ‘De toekomst is
nu’, over de geschiedenis van sociale
werkgelegenheid in Nederland
(van 16 oktober tot 3 november).

60
Ook willen we een feestelijke
a ctiviteit voor alle medewerkers op touw zetten. Daarbij willen
we graag iedereen betrekken. Dus…
heb je een leuk idee hoe we ons
60-jarig bestaan met elkaar kunnen
vieren? Laat het ons weten, wij horen
het graag! Ideeën en suggesties kun je
nog tot 1 juni 2018:
- inleveren in de ideeënbus die staat in
de kantine van Novatec in Tolbert
- sturen per e-mail naar:
ideeenbus@novatec.nl
- sturen per post naar: Antwoord
nummer 1403, 9300 VD TOLBERT
(geen postzegel nodig).
Alvast bedankt voor jullie inbreng!

Feest op de kwekerij…?
Zo lijkt het wel als je de enorme partytent ín de werkschuur op de kwekerij
ziet staan. Partytent? In de werkschuur? Ja, uit bittere noodzaak. Als
u deze Koerskrant leest is het volop
lente en zit u misschien in het zonnetje.
Maar afgelopen winter was het op de
kwekerij afzien. De werkschuur was
niet meer warm te krijgen. Ger Dekker, werkcoach van de kwekerij kwam
op het idee om een partytent neer te
zetten voor de groep medewerkers die
vooral zittend werk doen. Er is wat afgelachen toen Ger met zijn plan kwam,
maar het werkte wel! Uiteindelijk was
iedereen hartstikke tevreden met deze
oplossing.
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Veel te doen voor weinig geld!
Personeelsvereniging (PV) De Noordwester is er voor alle
medewerkers van Novatec. Het lidmaatschap kost € 3,– per
maand. Dat is niet veel geld, als je ziet wat je ervoor terug
krijgt, vinden bestuursleden Freerk de Weerd, Agnes Hindriks
en Ria Everhardus. Freerk werkt op de afdeling Inpak, Agnes en
Ria bij de Administratie.
Neem de jaarreis die de PV elk jaar
organiseert. „Dit jaar gaan we naar het
Dolfinarium. We gaan er heen met de
bus. De dag start met koffie en taart.
Dan kunnen mensen het Dolfinarium
bezoeken. Aan het eind van de dag gaan
we gezellig samen eten en daarna weer
met de bus naar Tolbert. Leden betalen
hier slechts € 5,– voor. Introducees
mogen mee (mits ze niet werkzaam zijn
bij Novatec), maar betalen natuurlijk
wel wat meer, dit jaar € 50,–. Dat is
toch nog steeds niet veel voor een hele
dag op stap?”

Cadeaubon
Tussen Sinterklaas en Kerst krijgen alle
PV-leden en cadeaubon van € 5,– thuisgestuurd. „Voorheen kreeg ieder lid

een banketstaaf, maar dat was altijd een
heel gedoe. Daarom doen we het nu zo.
Dan kan iedereen zelf beslissen wat hij
of zij ervoor wil kopen.” Om de twee
jaar organiseert de PV een groot personeelsfeest. In 2019 is het weer zover.
Met de gemeentelijke herindeling is het
nog niet helemaal duidelijk hoe de toekomst van de PV eruit ziet, maar één
ding is duidelijk volgens het bestuur:
„Ons uitgangspunt is dat wij blijven
bestaan!”

Mooie prijzen
Naast de jaarreis zijn er regelmatig
andere activiteiten. Populair is de
bingoavond in de kantine, waarbij altijd
mooie prijzen te winnen zijn. De visclub
van de PV heeft al jarenlang een vaste
groep enthousiaste leden. Een groot
succes is ook altijd het Sinterklaasfeest
voor de kinderen (tot en met 9 jaar)
van de medewerkers van Novatec. „Dat
doen we niet in de kantine, maar in de
vergaderzaal van Novatec. Die is beter
te versieren en wat gezelliger. Wij
genieten zelf ook van die ochtend, want
dan doen de Zwarte Pieten het werk
voor ons!”
Het bestuur van de Personeelsvereniging. V.l.n.r. staand: Willem Nuismer, Freerk de Weerd,
Jacob Stiksma; knielend: Agnes Hindriks, Ria Everhardus, Jacqueline Jager.

✃

Aanmelden
Ook jij kunt je aanmelden als lid van
Personeelsvereniging Noordwester.
Lever het strookje hiernaast in bij één
van de bestuursleden, of stuur het op
naar:
Novatec
t.a.v. PV Noordwester
Antwoordnummer 1403
9300 VD Tolbert
(postzegel is niet nodig)
Na ontvangst van het strookje ontvang je z.s.m. een officieel aanmeldingsformulier.

AANMELDING VOOR PV NOORDWESTER
Bij deze meld ik mij aan als lid van de Personeelsvereniging
Heer/mevrouw

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en Plaats

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nieuw boekenprogramma
Er staan heel wat boeken en
platen in het magazijn van de
Kringloopwinkel. Die moeten
allemaal worden uitgezocht.
Hoe oud zijn ze? Wat zijn ze
waard en wat kunnen we ervoor
vragen? Om medewerkers
hierbij te helpen, is er sinds
kort ‘De Boekenterminal’.
De Boekenterminal is een touchscreen
pc met een labelprinter die in het
magazijn staat. Binnenkomende boeken
worden gescand met een scanapparaat.
Via de barcode kunnen we de landelijke database raadplegen. Dan zien we
direct de nieuwwaarde van het boek,
het jaar van uitgifte en bij welke categorie het boek hoort. Ook weten we
de gemiddelde verkoopprijs op andere
websites met tweedehandsboeken. Zelf
geven we in het programma aan hoe het
boek eruit ziet.

Foutje gemaakt? Geeft niks, de sticker
is gemakkelijk weer van de boeken te
verwijderen.

dan allemaal hetzelfde uit. Bovendien
kunnen we klanten zo meer informatie
verschaffen.

Druk op de knop
Op basis van al deze informatie komt
het programma met een voorstel voor
een verkoopprijs. We kunnen dat zelf
nog aanpassen als dat nodig is. Vinden
we de prijs goed, dan printen we met
één druk op de knop de prijssticker.

Oude boeken
Onze ICT-afdeling heeft ervoor gezorgd dat we ook een prijssticker
kunnen printen voor boeken die we
niet in de database kunnen vinden.
Dit zijn meestal oude of buitenlandse
boeken. De geprijsde boeken zien er

Door De Boekenterminal kunnen ook
andere medewerkers aan de slag met
het sorteren en prijzen van boeken
in de Kringloopwinkel. Bovendien zijn
er minder handelingen nodig en is het
werk fysiek minder zwaar geworden.

Inloopspreekuur MEE
In de even weken, op dinsdag
van 13.00-15.00 uur, is er
een MEE inloopspreekuur
bij Novatec. Sinds enkele
maanden word je hier
ontvangen door Jennifer

„Ik ben Jennifer Schut en werk voor
MEE Groningen als cliëntondersteuner
in de regio Westerkwartier. Hiervoor
werkte ik bij de afdeling WMO van
een gemeente, daarvoor bij de Sociale
Verzekeringsbank. Ik weet dus wat van
maatwerkvoorzieningen, maar ook van
regelingen en uitkeringen.

Schut. Zij stelt zich even
voor.

Bij het inloopspreekuur van MEE kun je
terecht als je vragen hebt of problemen
ervaart op het gebied van werk, wonen,
zorg of op financieel gebied. Dit kan

over van alles gaan, zoals: hulp bij het
invullen van een formulier, het bespreekbaar maken van een lastig onderwerp bij je coach, of het samen zoeken
naar meer hulp in het dagelijks leven.
Ik denk met je mee en samen kijken we
waar voor jou de oplossing ligt, zodat
je weer verder kunt. Soms is het al fijn
om gewoon even samen te praten over
iets, dat kan dan al een hele opluchting
zijn. Dus loop gerust een keer binnen,
alleen of met je coach. De deur staat
altijd voor je open!”
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Aandacht voor privacy binnen Novatec
De laatste tijd wordt er in de kranten en op tv veel gesproken
over privacy en de regels daarover. Schending van onze
privacy door Facebook is ‘hot news’. Vanaf eind mei gelden

het invoeren, wijzigen of intrekken van
regelingen die te maken hebben met
het verwerken en de bescherming van
persoonsgegevens.

nieuwe regels op het gebied van privacy. Dan gaat namelijk
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Bij
Novatec zijn we hier ook mee bezig.

Stappenplan
Voor de invoering van de AVG binnen
Novatec hebben wij een stappenplan

Bij privacy gaat het om het beschermen
van persoonsgegevens. Dat zijn alle
gegevens die, direct of indirect, herleidbaar zijn tot een persoon. Binnen
Novatec hebben we een werkgroep
Privacy in het leven geroepen.
De leden zijn: Jacqueline Dirksen, Erwin
Perdon, Willem van der Tempel en
Henk Hofman.
OR
De werkgroep brengt alle acties die
nodig zijn om de AVG goed in te voeren
binnen ons bedrijf in kaart. Daarbij
kijken we ook goed naar de rol van
de Ondernemingsraad (OR). De OR
heeft namelijk instemmingsrecht bij
gemaakt. Een van de stappen is het
maken van een nieuw privacyreglement.
Daarin beschrijven we alle rechten die
medewerkers hebben als het gaat om
hun privacy. Een voorbeeld is het recht
om de persoonsgegevens die Novatec
van jou verwerkt in te zien.
Register
Een ander onderwerp waarmee we aan
de slag zijn is het maken van een verwerkingsregister. Daarin staat precies
welke persoonsgegevens we verwerken,
met welk doel we dat doen, waar de
gegevens vandaan komen en met wie ze
worden gedeeld.
Privacy is een ingewikkeld, maar belangrijk onderwerp. Bij Novatec begrijpen
we heel goed het belang en de bescherming daarvan.
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Het nut van werkplekinspecties
Veilig & plezierig werken
Vier maal per jaar houden we een
werkplekinspectie op elke afdeling
binnen het Beschut bedrijf. Dat wordt

gedaan door verschillende personen:
- twee keer per jaar door de werkcoach
van de afdeling;
- een keer per jaar door preventie
medewerker Sjoerd Didden;
- een keer per jaar doet een werkcoach
de werkinspectie op de afdeling van
een collega.
Waarom deze wisselingen?
Dat doen we om ervoor te zorgen dat
degene die de inspectie doet, een frisse
blik heeft. Als de werkcoach vier keer
per jaar zijn eigen afdeling zou inspec-

teren, is de kans namelijk groot dat hij
bepaalde dingen niet meer ‘ziet’.
Invullijsten
De inspecties worden gedaan aan de
hand van standaard-invullijsten. Er
wordt gelet op zaken als veiligheid,
milieu, arbeidsomstandigheden en
werkoverleg. Elke inspectie levert wel
één of meer verbeterpunten op. Dit
jaar letten we speciaal op de verzameling en verwerking van (chemisch) afval.
Zo werken we er aan om ons bedrijf zo
veilig mogelijk te houden.

Een patatje op de Gezondheidsdag
Op 20 maart was er de Gezondheidsdag voor medewerkers uit
het Beschut bedrijf en de kantoormedewerkers. De hele dag
werden er workshops gegeven die allemaal op de een of andere
manier te maken hebben met gezondheid.
Medewerkers konden kiezen uit een
of meerdere workshops, zoals Gezond afvallen, Goed en Gezond koken,
Yoga, Body Balance, Mindfulness, Veilig
Voelen… maar hoe dan?, Curling en

een workshop om beter te kunnen
slapen. Een bank gaf een workshop
over financiële gezondheid. Wie er aan
toe was, kon de haren laten knippen, de
nagels laten lakken of genieten van een

ontspannende stoelmassage.
In de keuken vzan Novatec zorgden
verschillende medewerkers onder begeleiding voor een heerlijke en gezonde
maaltijd. De dag werd geopend door
Nick Cramer van HANNN . Als je een
beetje op je gezondheid let, kan een
snack op z’n tijd geen kwaad, aldus
Nick. Vandaar het patatje na afloop van
zijn openingspraatje.
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Aan de slag bij KFM Trading
KFM Trading van de broers Frank en Marc Jager verkoopt
gebruikte machines, maar dan wel het grote werk, zoals
dumpers, asfalteermachines en graafmachines. Voordat een
machine op transport gaat naar de nieuwe eigenaar, wordt
hij weer piekfijn in orde gemaakt door Stanley Laturiuw en
Dennis Brink. Stanley werkt via een ISD-afspraakbaan bij KFM
Trading, Dennis heeft een SW-contract begeleid werken.

goog ging het beter. Ik heb het eerlijk
verteld aan de baas, Frank Jager. Hij
gaf me de kans om de zaak weer op de
rails te krijgen. Nu gaat het al een hele
tijd goed. Als het kan, wil ik nog graag
een paar jaar blijven. Ik koester dit!”
Voorbewerken
Voor Dennis Brink is dit alweer het
zesde jaar dat hij bij KFM Trading
werkt. Hiervoor werkte hij bij de
spuiterij van Novatec. Naast stralen en
spuiten kan hij ook schilderen. „Nadat
Stanley de machines heeft schoongemaakt, komen ze bij mij en mijn collega
Willem terecht. We beginnen met
voorbewerken en schuren. De onderdelen waar geen verf in mag komen,
zoals hydrauliek, slangen en ramen,
plakken we af.”
Spuitcabine
Toen Dennis begon, was er geen
spuitcabine in het bedrijf. „Ik pakte
af en toe de kwast om een machine
een lik verf te geven. Ik had al eens
gevraagd waarom we geen spuitcabine
hadden, want met spuiten wordt het
veel mooier. Een tijd later kwam Frank
naar me toe. „Jij kon toch spuiten?”
Nu hebben we een spuitcabine. Willem
schuurt en helpt me als het nodig is.
Als wij klaar zijn, volgt nog een laatste
controle in de werkplaats. Dan gaat de
machine naar de klant.”

Stanley werkte via Novatec in het
groen toen de jobcoach van NovaWork
hem een werkplek bij KFM Trading
voorstelde. Dat was september 2017.
„Vanaf dag één voelde ik me hier thuis.
De mensen stelden me op mijn gemak
en ik mocht de tijd nemen om mijn
draai te vinden.”
Spik en span
Stanley werkt op de wasplaats van het
bedrijf, de eerste halte waar de ingekochte machines langs gaan. „Ik spuit
alle modder, olie en beton weg met een

hogedrukspuit, eerst met heet water,
daarna met een speciale zeep. Dan is
de motor schoon, zodat de monteur er
mee verder kan. Het geeft veel voldoening als de machine weer helemaal spik
en span is en de collega’s er blij mee
zijn.”
Kans
In het begin was Stanley nog wat on
zeker. „Ik kwam soms te laat, meldde
me ziek doordat ik niet kon omgaan
met persoonlijke omstandigheden. Na
een aantal gesprekken met een peda-

Zichtbaar
„We zijn maar een kleine ploeg hier”,
zegt Dennis. „Marc Jager is de monteur, Frank Jager doet de verkoop.
Met Stanley, Willem en mijzelf vormen
we de vaste kern van het bedrijf. Wat
wij doen, het schoonmaken en weer
opknappen van machines, levert heel
zichtbaar resultaat op en dat vind ik
mooi. In de toekomst zou ik nog wel
eens bij een autoschadeherstelbedrijf
aan de slag willen, maar voorlopig heb
ik het prima naar mijn zin hier.”
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‘Als ik kleur, kom ik tot rust’
Boven de ramen van de kantine van Novatec hangt een hele
rij fraai gekleurde kunstwerkjes aan de muur. Ze zijn gemaakt
door Jannie Eilers. „Ik had nog nooit gekleurd en dacht niet dat
ik dat kon.”
Jannie werkt alweer zo’n tien jaar bij
Novatec, de laatste jaren bij de afdeling
Catering, waar ze voor de koffie zorgt.
Dat bevalt haar heel goed. Naast haar
werk heeft ze een bijzonder kleurrijke hobby: het invullen van mandalakleurplaten en andere afbeeldingen,
vaak bloemen. Haar favoriete kleuren
zijn rood en geel. „Groen blijft altijd als
laatste over. Dat vind ik niet zo’n leuke
kleur.”

lijnen natuurlijk! Dat deed ik trouwens
vanaf begin af aan al.
Met een gewone mandala ben ik een
middag bezig, een grote kleurplaat kost
me al gauw twee middagen. Toen mijn
dochter ernstig ziek was en ik me veel
zorgen maakte, heeft het me enorm

geholpen om te ontspannen. Als ik
kleur, wordt mijn hoofd leeg en kom ik
helemaal tot rust. Ondertussen luister
ik naar Keltische muziek, een andere
hobby van me. Dat is heerlijk om erbij
te hebben.”
Jannie kan het iedereen aanraden om
eens te gaan kleuren. „Dat doe ik ook
wel, maar de meeste mensen reageren
net zoals ik in het begin: „Nee hoor,
dat kan ik niet!” Gewoon een keer
doen, zeg ik dan. Het is echt fantastisch.”

Het begon een paar jaar geleden, toen
Jannie’s dochter een kleurboek voor
haar meenam. „Boven de kleurplaat
stond welke kleuren je moest gebruiken. In het begin deed ik dat ook, maar
het duurde niet lang of ik koos zelf de
kleuren uit. Na dat eerste boek van
mijn dochter kocht ik zelf kleurboeken,
meestal de vierkante van de Action.
Ik kleur altijd met dezelfde Bruynzeel
stiften. Kleurpotloden vind ik te flets,
dat spreekt niet genoeg.
Terwijl je kleurt ontstaat iets moois.
Zo prachtig om te zien. Wat een
e ffect! Je begint in het midden van de
kleurplaat en werkt dan naar buiten
toe. Ik heb altijd een vast systeem. Ik
begin met één kleur, die ik dan verspreid over de tekening toepas. Even
kijken hoe het eruit ziet en wat ik daarna ga doen. Evenwicht is belangrijk,
het moet geen chaos worden. Daarom
gebruik ik bij de mandala’s hooguit
één kleur per rij. Het is belangrijk om
egaal te kleuren. Het moet een mooi
dicht kleurvlak zijn. En netjes binnen de
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