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Geslaagd !
Maar liefst 16 diploma’s werden uitgereikt tijdens twee
feestelijke bijeenkomsten in de trainingsruimte van NovaWork.
In september kregen zes medewerkers hun diploma BBLverkoopmedewerker, twee maanden later gevolgd door de
geslaagde cursisten van de opleiding Taakinstructeur. We zijn
als bedrijf trots op zoveel geslaagden en kijken samen met hen
terug op twee feestelijke en geslaagde middagen. Veel succes
met jullie diploma’s!

Anne Bart van Houten

Meindert Pel

Femmie Lodewegen

Wendy Kolthof

Mark Braam

Ewoud van der Molen

Zittend: Anco Frankes. V.l.n.r. Annemarie Slim (werkbegeleider NovaCatering), Alfred van Dijk,
Saskia Bons (docent), Rennie Turksema, Geert Berghuis, Jacqueline de Jongh, Carla Kooi, Gerrit
van der Veen, Marjan Hoving, Hans Boelens (werkbegeleider Groen), Pop Ansing, Jan Roffel.
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Veilig & plezierig werken
Afgelopen april kregen we bezoek van de Arbeidsinspectie. We kregen veel kritiek op de
technische veiligheid van een aantal machines op de metaalafdeling. Bovendien had de
Arbeidsinspectie pittige kritiek op de manier
waarop sommige medewerkers met de machines werkten. Sindsdien is er veel gebeurd.
Na het bezoek van de
Arbeidsinspectie zijn direct
machines buiten gebruik gesteld en is de leiding van de
afdeling vervangen. Daarna
kwam een veiligheidskundige
van de Arbodienst langs.
Hij had van Novatec de
opdracht om de machines
te controleren en ook de
manier van werken met
de machines. Op basis van
zijn rapport zijn waar nodig
veiligheidsvoorzieningen
aan machines aangebracht.
Daarnaast voerden we gesprekken met de medewerkers van de metaalafdeling
over het juiste gebruik van
de machines.

Inmiddels zijn alle aanpassingen al weer gecontroleerd
door de Arbodienst. Alle
machines zijn nu op orde.
De pluim op de hoed kregen
we kortgeleden van de
Arbeidsinspectie: na een
onaangekondigd bezoek
was de inspectie tevreden
over de metaalafdeling. De
machines bleken op orde, er
werd op de juiste wijze mee
gewerkt en de afdeling was
keurig opgeruimd.
Complimenten aan
iedereen die daar zijn
of haar steentje aan
heeft bijgedragen!

BHV: oefening baart kunst!
Novatec en NovaWork slagen er steeds
beter in om medewerkers buiten Novatec aan
passend werk te helpen. Sommige van die medewerkers volgden
de opleiding BHV (bedrijfshulpverlening) of ELH (Eerste
Levensreddende Handelingen). Daardoor valt er een gaatje in
de BHV-organisatie. Dat betekent dat een andere collega die
opleiding moet gaan volgen. Dat is natuurlijk geen probleem,
maar het kost wel tijd.
Ook in de leiding van de BHVorganisatie zijn er mensen naar een
baan buiten de organisatie vertrokken. Daardoor was er de laatste tijd
bijvoorbeeld geen ontruimingsoefening. Maar we hebben bijna alles weer
op de rit! Alle BHV-ers zijn inmiddels
wegwijs gemaakt in het gebruik van de
brandmeldinstallatie. Dit jaar vinden er
nog ontruimingsoefeningen plaats op

Feithsweg 4 en Feithsweg 10.
Hoe dat in zijn werk gaat? Dat is heel
eenvoudig. Als het alarm afgaat, laat
elke medewerker zijn werk voor wat
het is en gaat direct naar buiten en
volgt de instructies van de BHV-ers.
De BHV-ers controleren ook of er
niemand achterblijft en schakelen zo
nodig de stroom uit. Veiligheid voor
alles!
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Aan het werk bij Albert Heijn
Diploma verkoopmedewerker-2
Wendy Kolthof volgde de afgelopen twee jaar
de opleiding AKA verkoopmedewerker-2. Het
liefst wilde ze in een supermarkt werken. In
juni kreeg ze haar diploma en nu werkt ze 20
uur per week bij Albert Heijn in Marum.
Twee jaar lang zat Wendy
elke donderdagmorgen in
de klas voor haar opleiding.
Ze kreeg theorievakken
(Nederlands, computerles)
en ging thuis aan de slag
met opdrachten. Naast de
opleiding werkte Wendy bij
de afdeling Schoonmaak van
Novatec.
Mooie plaatjes
Jobcoach - consulent Trijnie
Swart van NovaWork
begeleidde Wendy. “Ik keek
regelmatig haar huiswerk
na. Wendy maakte vaak een
compleet werkstuk van een
opdracht. Op de computer,
met mooie plaatjes erbij.
Het zag er altijd prachtig
uit.”

Stage
Toen Trijnie hoorde dat
er een stageplek vrijkwam
bij Albert Heijn in Marum,
dacht ze direct aan Wendy.
“Ik wist dat Wendy graag in
een supermarkt wilde werken. Dat past ook bij haar,
ze heeft een heel vriendelijke uitstraling. Er werd
wel nadrukkelijk bij gezegd
dat het alleen om een stage
ging.”

ik eerst in het magazijn.
Is het daar ook niet, dan
bied ik een alternatief aan
volgens de ABC-methode. A
is het hoofdmerk, dan komt
B, dan C.”
Droge worst
Voor haar examen moest
Wendy onder andere een
display in de winkel maken
van Steneker, een fabrikant
van Friese en Groningse
droge worsten. “Ik had
een kraam verdeeld in een
Fries en een Gronings deel.
Klanten konden proeven van
kleine stukjes voorgesneden

worst. De examinator vond
het er goed uitzien.”
Contract
Wendy slaagde en kreeg in
juni haar diploma. En tot
haar verrassing kwamen
er toch uren vrij bij Albert
Heijn. Trijnie: “Ze heeft
erg haar best gedaan en de
leidinggevende was goed
over haar te spreken. Er
zijn natuurlijk altijd ontwikkelpunten, maar Wendy zit
hier goed op haar plek.”
Wendy knikt en lacht: “Mijn
collega’s zeiden: Kunnen we
haar niet houden?’”

ABC-methode
Door haar stage kon Wendy
opdrachten van school
direct in de praktijk toepassen. “Je moest bijvoorbeeld
een klant in de winkel vragen of je hem ergens mee
kon helpen. Als het product
niet in de schappen ligt, kijk

Barbecue
In september hebben we met z’n allen gebarbecued in en om het magazijn van Novatec. Het was
een geslaagde en gezellige bijeenkomst! De eerste vorst hebben we al weer achter de rug, maar deze
warme zomerherinneringen willen we toch nog graag met jullie delen.

4

De passie van Dennis Beuving
‘Ieder toestel heeft een eigen rinkel’
Nog niet zo lang geleden hadden alle telefoons
een snoer. Draadloos bellen bestond niet,
mobiele telefoons waren nog niet op de markt.
Dennis Beuving, werkzaam bij de spuiterij,
vindt de ouderwetse telefoons met snoer en
draaischijf fantastisch. Hij weet er veel van
en heeft thuis een mooie verzameling van
toestellen in allerlei kleuren. Zijn favoriet is de
T65-serie van de PTT.
“Op het Alfa College in
Groningen kwam mijn
mentor naar me toe met
een apparaat dat ik niet
kende”, vertelt Dennis.
“Het had een gekke vorm
met een draaischijf, ik had
echt geen idee wat het was.
Mijn mentor zei: ‘Daar kom
je wel achter. Het is in elk
geval kapot en ik denk dat
jij dit ding wel kunt repareren’. Dat is ook gelukt en
toen wist ik natuurlijk ook
wat het was: een telefoontoestel. Zo is mijn hobby
begonnen. Dat is nu tien
jaar geleden.”

Gouden telefoon
Dennis weet veel van de geschiedenis van de telefoon.
“Er zijn allerlei soorten telefoontoestellen gemaakt. De
Ericofoon bijvoorbeeld, een
hoorn op een houten voet
met een luisterschelp, maar
ook houten, gouden en zelfs
ivoren toestellen. En de
zwarte bakelieten toestellen natuurlijk, later gevolgd
door wit bakeliet voor de
rijke mensen. Ik verzamel
de serie kunststoftelefoons
T65 van de PTT, gemaakt
door Ericson. Die telefoons
werden vanaf de jaren zestig

in Nederland gebruikt. Het
mooist vind ik het blauwe
toestel met de zwarte
draaischijf, maar ik verzamel
de hele serie. Ik zoek nog
de zwarte, rode en groene
variant!”
Rinkel
Op de vraag waarom hij nou
juist deze telefoon zo mooi

Colofon

De redactie van de
Koerskrant wenst iedereen
prettige feestdagen en een
gezond nieuw jaar!
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vindt, zegt Dennis: “Het is
een sympathiek toestel. De
vorm is prettig, de kleuren
zijn mooi en ik houd erg van
het gerinkel. Wist je dat ieder toestel een eigen rinkel
heeft? Het allermooist is
het als je zelf gebeld wordt.
Ze proberen die prachtige
rinkel wel na te doen op de
moderne mobieltjes maar
dat is allemaal nep.”
De nieuwe huistelefoons
vindt hij geldverspilling. “Die
dect-telefoons zien er niet
mooi uit en ze bellen niet
leuk. Geef mij maar een
telefoon met hoorn, krulsnoer en draaischijf. Dat is
pas echt bellen! Als je zo’n
toestel goed onderhoudt,
gaat het nooit stuk.”

