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2014 alweer bijna voorbij
Voor u ligt alweer de laatste Koerskrant van
dit jaar. Hiermee sluiten we 2014 af en geven
we een start aan 2015.
Het jaar 2014 was een jaar
van onzekerheid over de
toekomst van de Wsw.
Aan deze onzekerheid is
een eind gekomen door de
invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015.
Voor medewerkers met een
Wsw-contract betekent de
Participatiewet dat zij hun
rechten en plichten behou-

den op basis van de CAO
Wsw. Ook de medewerkers
met een tijdelijk Wsw-
contract blijven in dienst.
Ook aan de onzekerheid
over het voortbestaan van
Novatec en NovaWork is
een eind gekomen. Onze
gemeenten hebben besloten
dat Novatec en NovaWork

in ieder geval blijven bestaan
tot 1 januari 2018.
De taken voor Novatec
en NovaWork zijn duidelijk. Novatec wordt een
klein, beschut werkbedrijf.
N ovaWork richt zich op de
beweging van ‘binnen naar
buiten’. De ombouw van
Novatec naar een beschut
werkbedrijf is in volle gang
en wordt in 2015 afgerond. Door de beweging
van binnen naar buiten zijn
bijna 400 medewerkers
bij bedrijven,

organisaties en gemeenten
aan de slag. Een prachtig
resultaat!
Het werkbezoek van de
raadsleden van de vier
Westerkwartier-gemeenten
in september zorgde voor
veel positieve reacties.
Raadsleden waren verrast
om te zien met hoeveel
inzet en betrokkenheid
medewerkers hun werk
doen. We geven hier in 2015
een vervolg aan door in het
voorjaar een Open Dag te
organiseren voor familieleden en relaties.
Wij bedanken al onze
medewerkers voor de
inzet in het afgelopen jaar.
We wensen iedereen fijne
kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een gezond
2015.
Henk Hofman en Jan Talens
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‘Het gaat hier van een leien dakje’
Sander Boer werkt sinds september bij de afdeling Groenonderhoud
van de gemeente Leek. Daar heeft hij het prima naar zijn zin. „Ik zit
niet graag stil en vind het prettig om in het groen te werken. En de
sfeer is hier goed, dat is ook belangrijk.” Hiervoor werkte Sander op
een zorgboerderij en liep hij voor zijn opleiding bij AOC Terra stage bij
verschillende hoveniers in de regio.
Sander heeft adhd en pddnos. „Dat betekent vooral
dat ik nogal druk ben en
absoluut niet stil kan zitten.
En als ik me ergens voor
interesseer, dan ga ik er ook
helemaal voor. Als kind wist
ik bijvoorbeeld alles van
oud-Egyptische hiëroglyfen
Ietse Willem Ploeg,
hoofd Groen in de
gemeente Leek:
„Het voordeel van groepsdetachering is dat onze eigen
werkbegeleider de mensen
aanstuurt. Dat betekent dat
we zelf bepalen wanneer
en waar de medewerkers
aan de slag gaan. Bovendien
zijn ze het hele jaar door bij

en van de Titanic. Nu stop ik
veel energie in mijn hobby.
Ik imiteer Michael Jackson
- zang en dans - en dat valt
nog niet mee. Hij is en blijft
de enige King of Pop!”
Ploeg
Werken op een kantoor
ons aan het werk, ook in de
winter. Daardoor kunnen we
die maanden gebruiken om
bijvoorbeeld te snoeien en
te zagen. Sinds kort werken
er ook medewerkers via de
Wajong bij onze gemeente.
De werkbegeleiders zijn erg
tevreden en vinden het leuk
om met deze gemotiveerde
groep aan de slag te gaan.”

past absoluut niet bij Sander. Daarom is hij ook blij
met zijn baan bij de gemeente Leek. „Ik werk 36
uur, meestal met dezelfde
jongens, maar als het nodig
is, ga ik ook bij een andere
ploeg aan de slag. Ondertussen ken ik de meeste
collega’s wel, dus dat vind ik
geen enkel probleem.”
VCA
Op het moment zijn Sander
en zijn collega’s vooral bezig
met blad harken en blazen.
„In de winter gaan we zagen,
dat is de tijd om de bomen
te snoeien. Binnenkort ga

ik mijn VCA-diploma halen,
anders mag ik dat niet doen.
Verder is het vooral zorgen
dat het groen er netjes bij
ligt. Border onderhouden,
schoffelen, dat soort dingen.”
Leien dakje
Sander heeft een Wajonguitkering en is via NovaWork
gedetacheerd bij de gemeente Leek. Met vragen over
het werk kan hij terecht bij
de werkbegeleider van de
gemeente Leek. Daarnaast
komt de jobcoach van NovaWork regelmatig langs om te
kijken hoe het gaat.
De jobcoach onderhoudt
het contact met gemeente
en UWV en zorgt dat het
papierwerk geregeld is. Sander: „We hebben eigenlijk
nooit zoveel te bespreken.
Eigenlijk gaat het allemaal
van een leien dakje!”

Colofon

Wajongers aan de slag!
In de vijf gemeenten van Novatec en NovaWork hebben 1600 jongeren een Wajong-uitkering. Van die groep
zijn 1000 jongeren in staat om te werken. Helaas zijn
er nog maar 250 aan de slag. „Dat betekent dat we
voor nog eens 750 jongeren een werkplek moeten zien
te vinden”, zegt Jan Talens, directeur van NovaWork.
„Daar gaan we ons voor inzetten, want dit zijn jonge
mensen die nog een heel lang werkzaam leven voor de
boeg hebben. Door de dalende instroom van mensen
in de Wsw biedt detachering in het groen nu mogelijkheden. Maar er kan veel meer! NovaWork en Novatec
hebben veel kennis en ervaring en daar moeten bedrijven gewoon gebruik van maken.”
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