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‘Wij zijn heel tevreden!’
Schoonmaakbedrijf Hectas en NovaWork maakten een heldere
afspraak: als een medewerker van Hectas vertrekt wordt
die plek opgevuld door iemand van NovaWork. Dankzij deze
afspraak werken nu vier mensen via NovaWork als schoonmaker
op basisscholen in Leek, Grootegast en Opende.
De Molenberg, Grootegast
Geeske Knol werkt een aantal uren bij
Novatec en zorgt er daarnaast voor
dat basisschool Molenberg in Groote
gast er netjes bij ligt. “Met mijn con
sulent maakte ik een werkschema. De
docent moet er wel voor zorgen dat
ik mijn werk kan doen. Als er bijvoor
beeld allemaal werkjes op tafel liggen,
kan ik de tafels niet schoonmaken. Het
bevalt prima. Schoonmaakwerk ligt me
goed en ik werk graag alleen.”

schema. Marian: “Dat moet, anders
kom je er niet door!” Op maandag zijn
de kasten aan de beurt, op dinsdag en
vrijdag de tafels, op woensdag de ven
sterbanken en wastafels. De ene week
maakt Bart de wc’s schoon, de andere
week Marian. Bart: “Dit is de netste
school van het Westerkwartier!”

Tevreden
Hectas is heel tevreden over de
samenwerking met NovaWork. We
spreken kort met rayonmanager Jeanet
Meek. Basisschool De Beelen valt in
haar werkgebied. “Als ik Marian en
Bart duidelijk uitleg wat de bedoeling
is, komt het helemaal in orde. Dat ze
hun werk heel serieus nemen blijkt
ook uit het bezoek van de inspecteur
onlangs. Hij was onder de indruk van
hoe schoon De Beelen was. Dat is
natuurlijk leuk om te horen! Kortom,
wij zijn heel tevreden.”

Het Kompas, Opende
Hennie van de Wal is aan de slag op
obs Het Kompas in Opende en werkt
de rest van de week bij Novatec. “Op
vrijdagochtend ben ik bij Novatec
en dan moet ik ’s middags naar Het
Kompas. Ik moet mijn energie dus
goed doseren! Het leuke aan het werk
is de afwisseling en het feit dat je je
eigen werk indeelt. Wel mis ik soms
collega’s, ik vind het altijd prettig als er
nog docenten in het gebouw zijn.”
De Beelen, Leek
Bart Vijfschaft en Marian Visscher
maken samen basisschool De Beelen in
Leek schoon en zijn daarnaast conciër
ge op obs Nijenoert. Het is een grote
school met negen lokalen. Ook Marian
en Bart maakten een strak werk

Rayonmanager Jeanet Meek (links), Marian Visscher en Bart Vijfschaft
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Boedeldag Boerderij trekt 250 bezoekers
Zo’n 40 jaar bood de Boerderij in Leek
onderdak aan de afdeling Groen van
Novatec. Nu alle medewerkers van Groen
op een werkplek elders gedetacheerd zijn,
is de afdeling opgeheven en de huur van de
Boerderij opgezegd. De inventaris werd te koop
aangeboden op een drukbezochte boedeldag
begin maart.
tot gereedschappen, ma
chines, magazijnrestanten
en kantoorartikelen - werd
te koop aangeboden op
de boedeldag voor mede
werkers. De belangstelling
was groot, om half negen
stonden de eerste kopers
voor het hek. Om negen uur
startte de verkoop.
Al eerder kregen afdelingen
van Novatec en NovaWork
en deelnemende gemeenten
de gelegenheid om spullen
uit te zoeken die ze goed
konden gebruiken. Wat
overbleef - van meubilair

Projectmanager Cor Ka
zemier: “Er was vooral
veel belangstelling voor de
overgebleven tuinmachines,
tuingereedschappen en de
magazijnrestanten. Alles
was schappelijk geprijsd,

zodat het aantrekkelijk was
voor onze medewerkers.
Tot elf uur waren we met
z’n vijven aan het verkopen,
daarna nam de drukte wat
af. Uiteindelijk bleven vooral
kantoormeubels- en artike
len over, maar de voorraden
en gereedschappen waren
allemaal verkocht. Het ma
gazijn en de loodsen waren

om half één zo goed als leeg.
Ik denk dat we zo’n 250
bezoekers hebben gehad.”
Een deel van de overge
bleven artikelen ging naar
de Kringloopwinkel. De
kantoormeubelen worden
nog als één partij aan een
opkoper verkocht.

Shoppen, inboeken, laden en lossen
Met een waterstraal onder hoge druk
(waterstraalsnijden) kun je prima allerlei
soorten plaatmateriaal snijden. Bij Resato in
Roden weten ze er alles van. Henk Schieving en
Mark Braam werken hier in het magazijn.
Drie jaar geleden maakte
Henk - na ruim twintig jaar
sociale werkvoorziening de overstap naar Resato.
“Ik zag er wel wat tegen op,
maar ik ging hard aan het
werk en heb het hier prima
naar mijn zin.” De samen
werking beviel zo goed dat
Resato aangaf dat er nog
wel een werkplek was voor
iemand via NovaWork. Dat
werd Mark Braam. Sinds
augustus 2013 vormt hij

samen met Henk een team.
Mark werkte zes jaar bij een
grote supermarkt toen de
jobcoach hem benaderde
over deze vacature.
Shoppen
Een deel van hun werktijd
zijn Henk en Mark aan het
shoppen. Henk lacht. “Ja,
zo noemen we dat! Dan
stellen we op basis van
magazijnbonnen pakketten
met onderdelen samen.” De

onderdelen halen ze uit de
ronddraaiende bakken van
grote paternoster-kasten.
Toen Henk begon, moest hij
steeds alle bakjes bij langs,
op zoek naar het juiste
onderdeel. “Daar hebben
we nu meer systeem in
gebracht. Tussen de bakjes
zijn schotten geplaatst en
ieder deel tussen de schot
ten heeft een letter. Dan
weet je direct waar je moet
zoeken. Het was een flinke
klus want we hebben alle
onderdelen verplaatst en in
het systeem gezet.”
Snijtafels
Mark ziet wel overeenkom
sten met zijn vorige werk.

“Daar had ik ook te maken
met logistieke processen
en voorraden. En ook het
laden en lossen van vracht
wagens hoorde bij mijn
werk, net als hier. Maar bij
Resato gaat natuurlijk wel
om heel andere producten.
Kostbare snijtafels van zes
of zeven meter voor klan
ten in Frankrijk of SaoediArabie, om maar wat te
noemen. Daar moet je héél
voorzichtig mee omgaan!”
Een duidelijk verschil met
zijn vorige werkplek is
dat hij nu geen winkelend
publiek om zich heen heeft.
“Daar moest ik wel even
aan wennen.”
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Oefening baart kunst!
Wil je iets leren of onder de knie krijgen, dan moet je oefenen.
De computer is daarbij een goed hulpmiddel, of het nu gaat om
taal of rekenen of om het bijhouden van een agenda. De website
www.oefenen.nl/sw biedt allerlei handige oefenprogramma’s
voor medewerkers van de sociale werkvoorziening.
“Zelfs mensen met computervrees
kunnen hiermee uit de voeten”, zegt
Jaap Bonnema, medewerker Montage.
De website biedt meerdere pro
gramma’s. Je kunt er bijvoorbeeld mee
rekenen of taaloefeningen doen. Jaap:
“Als je dat soort software zelf moet
kopen ben je al gauw 100 euro kwijt.
Dit is gratis!”
Sterren
Hij raadt aan om eerst de instaptest
te doen, zodat je weet welke onder
delen bij je passen en welke niet. “Het
werkt net als een puzzelboekje: hoe
meer sterren, des te moeilijker het
is. Je kunt ook een kleine rondleiding
door de website doen, dat is altijd
handig. En als je het niet weet vraag je
het aan Herman, de assistent van het
programma.”

Opslaan
Jaap is positief maar heeft ook nog een
verbeterpunt: “Het is jammer dat het
programma niet onthoudt waar je bent
gebleven. Misschien kan er nog een
mogelijkheid bij om je resultaten op te
slaan.”

Kaartjesautomaat
Naast rekenen en taal kun je klikken
op onderwerpen als werk, opvoeding
en gezondheid. Er worden heel veel

Aan het werk bij Resato in Roden
Dat wennen duurde niet
lang, vindt Henk. “Ik moest
Mark inwerken en zag al
snel dat hij het werk wel
in de smiezen had. Je moet
goed kunnen tellen, kunnen
herkennen met welk onder
deel je te maken hebt en
zorgzaam met het materiaal
om gaan. Dat zat wel goed
bij Mark.”
Computer
Henk en Mark hebben
hun taken onderling goed
verdeeld. Henk: “Bepaalde
dingen doen we met z’n
tweeën, sommige taken
hebben we verdeeld. Ik ben
bijvoorbeeld niet zo handig
met de computer en Mark

verschillende onderwerpen behandeld.
Wil je weten wat een sociaal netwerk
is of een keer oefenen met de kaart
jesautomaat van de NS? De website
geeft een antwoord en laat je oefenen.
Ook als je op zoek bent naar een
leuke activiteit om in je vrije tijd te
doen, helpt de website je op weg.

wel. Hij zorgt voor het
inboeken van de gegevens in
de computer.”
Net als Henk bevalt het
Mark prima bij Resato. “Ik
vind het vooral fijn dat ze
me hier eigen verantwoor
delijkheid geven. Ik krijg
hier de kans om te laten
zien wat ik kan” Henk: “En
de sfeer is goed hier. Het is
hard werken, maar er is ook
ruimte voor gezelligheid en
humor.”

Mark en Henk in het
onderdelenmagazijn van Resato.

Makkelijk
Op de vraag of hij het anderen aan
zou raden, zegt hij: “Ja, ik denk het
wel. Als je moeite hebt met lezen en
schrijven is dit programma een speelse
manier om te leren en te oefenen.
Ook mensen die amper met een com
puter hebben gewerkt kunnen hiermee
overweg. En als je ergens een vraag
over hebt, is de kans groot dat je op
deze website informatie vindt. Altijd
makkelijk!”
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Een passie voor paarden
Hessy: het allerliefste paard dat er bestaat!
Jolanda Jongsma werkt op de inpakafdeling van Novatec. Ze
heeft een passie voor dieren en dan vooral voor Hessy, een
hoogbejaard maar nog springlevend paard.
“Hessy staat op een privéstal in De
Wilp. De eigenaar zocht iemand die
haar wilde verzorgen en met haar wil
de rijden, maar dat viel nog niet mee.
Hessy is een lastig paard, soms zelfs
gevaarlijk, maar ik durfde het wel aan.
Met veel geduld, appels en snoepjes
kreeg ik haar uiteindelijk zover dat ze
me vertrouwde. Als ik er nu aan kom,
begint ze wat te murmelen en heen en
weer te lopen totdat ik bij haar kom.
Eenkennig
Hessy is een pittige dame. Ik zeg altijd:
Hessy dreigt niet, die doet! Ze is heel
eenkennig en heeft duidelijke leiding
nodig. Als je een beetje afwijkt van het
patroon, dan weet ze niet waar ze aan
toe is. Dan neemt ze het over en is zij
de baas.

Spiegel
Wat er zo mooi is aan een paard?
Alles! Een paard werkt voor je. Als
er geen paarden waren geweest, zag
de wereld er heel anders uit. En een
paard is ook een spiegel. Als ik druk
en blij ben, dan wordt het rijden met
Hessy soms een complete rodeo.
Andersom voelt ze het ook als ik niet
goed in m’n vel zit.
Handstand
Hessy is 25, dat is hoogbejaard voor
een paard, maar als ze het goed op
haar heupen heeft, doet ze nog de
handstand. Als ik met haar aan de
longeerlijn loop, lijkt ze wel tien jaar
jonger. Dat vindt ze helemaal leuk, dan
gaat ze in galop of begint ze vrolijk te
bokken. In de winter zie je dat ze heel

oud is, dan is ze stram en stijf. Maar in
de zomer is het prima.
Ach, wat zal ik zeggen… Hessy is
gewoon het allerliefste paard dat er
bestaat!”

Willem Komans wint prijs
Vorig jaar schreef het Fonds
Sociale Werkvoorziening
een prijsvraag uit als on
derdeel van het programma
Aan de Slag (een beroeps
keuzespel voor SW-ers op
internet).

Colofon

Deelnemers konden een
filmpje insturen en een iPad
winnen. Willem Komans
deed mee: samen met ont

wikkelcoach Anne Gerrit
Bruinsma maakte hij een
lied dat hij zelf uitvoerde.
Daarmee won hij de hoofd
prijs! Op een feestelijke
bijeenkomst zong hij het lied
nog een keer live voor het
publiek.

De trotse Willem met Marike
Langebeek, bestuurslid SBCM
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