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Meer duidelijkheid
over de toekomst van Novatec
In de Koerskrant van maart schreef ik over de toekomst van Novatec.
We praten daar al lang over met elkaar. Ik sprak de verwachting uit dat
tussen de zomervakantie en de kerstvakantie meer duidelijkheid komt
over deze toekomst. Daar wil ik wat meer over vertellen.
Novatec is eigendom van
de vier gemeenten in het

Westerkwartier en van de
gemeente Noordenveld.

Vanaf 1 januari 2019 vormen
Grootegast, Leek, Marum
en Zuidhorn één nieuwe
gemeente met de naam
Westerkwartier. De nieuwe
gemeente Westerkwartier
wordt straks de eigenaar
van Novatec. Hoe dat
precies vorm krijgt, wordt
nog uitgezocht. In elk geval
is zeker dat de werkorganisatie en de voorzieningen
waar we nu gebruik van
maken, blijven bestaan. De
gemeente Noordenveld
wil graag samen met het
Westerkwartier Novatectaken blijven uitvoeren.
Waarschijnlijk komt er een
dienstverleningsovereenkomst tussen beide gemeenten.
Eén Novatec-taak wil de
gemeente Noordenveld zelf
uitvoeren, en dat is de inzet
van de SW-medewerkers
in de groepsdetachering
Groen. Al enkele jaren wil
Noordenveld deze SW-collega’s zelf in dienst nemen,
maar ze blijven wel onder

de cao SW vallen. Simpel
gezegd krijgen deze SWmedewerkers vanaf 1 januari
2019 niet meer hun loon
van Novatec, maar van de
gemeente Noordenveld.
De eerstkomende weken en
maanden wordt er verder
gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarover staat regelmatig nieuws
in de krant of op websites.
Zo nu en dan zal het dan
ook gaan over ons bedrijf,
want er moeten nog heel
wat besluiten genomen worden over Novatec. Zeker is
in elk geval dat het werk van
de SW-medewerkers blijft
bestaan, en dat is heel fijn.
Voor de ambtenaren van
Novatec gaan zaken veranderen, maar ook voor hen
geldt dat het werk blijft.
Via de nieuwsbrieven van
het MT, via onze Koerskrant, maar ook met de
praatjes op de afdelingen
houd ik jullie zo goed mogelijk op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
Henk Hofman,
directeur Novatec
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Medewerkers geven Novatec een 7,3
MTO rapportcijfer Novatec: 7,3
Als werkgever wil Novatec graag weten wat medewerkers
vinden van hun bedrijf. Daarom organiseerden we opnieuw
een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers
(MTO). Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd waar
we mee aan de slag gaan. En we zijn heel blij met ons mooie
rapportcijfer: een 7,3.
Iedereen die werkzaam is op de locatie
Feithsweg 4, het Kringloopcentrum en
de Kwekerij, kon aan het onderzoek
meedoen (alleen de ambtenaren niet).

63% van alle medewerkers, oftewel
121 personen, heeft dit ook gedaan.
Dat is 7% meer dan tijdens het vorige
onderzoek in 2011. Een mooi resultaat!

De resultaten uit het onderzoek zijn
inmiddels in de werkoverleggen op de
afdelingen besproken. Daar zijn weer
actielijstjes uit voortgekomen.
Een voorbeeld: de toekomst van
Novatec
In het onderzoek stonden vragen over hoe
medewerkers de toekomst van Novatec
zagen. Uit de antwoorden bleek dat sommige collega’s letterlijk wakker liggen van
de zorgen, terwijl anderen zich er totaal
niet druk om maken. In de bespreking
tijdens het werkoverleg bleek dat alle
medewerkers graag - nog meer dan nu willen worden bijgepraat over de ontwikkelingen. Want of je je nu zorgen maakt
of niet: vrijwel iedereen wil weten wat er
gaat gebeuren.
Rondetafelgesprekken
In het najaar organiseert Novatec
een zogenaamde rondetafelgesprek.
Iedere medewerker uit het Beschut
bedrijf of de Diensten kan dan praten
met de leden van het Managementteam over alles wat hem/haar bezighoudt. De onderwerpen die besproken
worden komen allemaal voort uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Werkgroep Veilig & Plezierig Werken ruimt op!
Elk kwartaal houden we werkplekinspecties op de afdelingen
binnen het Beschut bedrijf. Bovendien worden elk jaar alle
machines en apparaten (alles waar een stekker aan zit)
technisch gekeurd. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan
het veilig kunnen werken op de werkplek.
Tijdens deze rondes komen we telkens
weer spullen tegen die we nodig hadden in de tijd van de sector Industriële
Werken. Toen had Novatec nog een
eigen Metaalafdeling, Houtafdeling,
Stoffeerderij, Autopoets en Postafdeling. Binnen het Beschut bedrijf zijn
veel van die spullen overbodig. Eigenlijk
liggen ze alleen maar stof en vuil te
verzamelen. Tijd om op te ruimen dus!

Veel spullen kunnen rechtstreeks de
oud-ijzerbak in. Andere spullen bewaren we zolang als we ze nodig hebben.
En veel kunnen we verkopen via ons
Kringloopcentrum. Natuurlijk krijgt u
als medewerker als eerste de kans om
spullen via de Kringloop op de kop te
tikken. Als het zover is, komt er een
berichtje over de verkoop op de mededelingenborden.
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Aan het werk bij Landmark Global
Jan Gjaltema, Harry van der Veen en Dineke
E llens zijn via een groepsdetachering aan het
werk bij Landmark Global. Het bedrijf in Oostwold is onderdeel van een groot internationaal
verzendbedrijf met wereldwijd meer dan 20.000
mensen in dienst. Jan en Harry (Dineke is afwezig
als wij er zijn) vertellen meer over hun werk.
Aan de voorkant lijkt het
pand van Landmark Global
niet zo groot, maar als je
eenmaal binnen bent is het
moeilijk om niet te verdwalen. In enorme hallen staan
magazijnstellingen tot aan

het hoge plafond volgepakt
met dozen, pakjes en potjes
van allerlei soorten en
maten. Voedingssupplementen en geurkaarsen vormen
een belangrijk deel van wat
de mensen hier iedere dag

Harry van der Veen en Jan Gjaltema

Kerstpakketten
Eerste opdracht kerstpak
ketten inpakken binnen!
De Wereldwinkel in Leek heeft aan Novatec
gevraagd om 740 kerstpakketten in te pakken. Dat is de eerste overeenkomst voor dit
type werk dit jaar en daar zijn we blij mee.
Op de foto Harvey Servania, werkcoach van
Novatec en mevrouw Ad de Boer van de
Wereldwinkel Leek. Ook onze eigen medewerkers ontvangen dit jaar weer een kerstpakket. Het is altijd leuk om te bedenken
dat die pakketten met veel plezier worden
ingepakt door onder andere het kantoorpersoneel van Novatec.

verpakken, bestickeren en
verzenden.
Wennen
Jan begon twee jaar geleden
bij Landmark Global. „Ik
werkte toen op de afdeling
Inpak van Novatec en moest
wel even wennen hier. Alles
was anders en nieuw, niet
alleen het werk, maar ook
het gebouw en de mensen.
Maar uiteindelijk kwam het
goed. Nu ben ik blij dat ik
hier ben.”
Magazijn
In januari dit jaar kregen Jan
en Dineke gezelschap van
hun vroegere collega Harry.
Harry kwam ter vervanging
van een andere collega. Hij
werkte bij verschillende
bedrijven buiten Novatec,
maar wilde graag in een magazijn aan de slag. „Nou, dan
zit je bij Landmark Global
natuurlijk goed! Ik zag het
direct zitten toen ik hier
was voor het kennismakingsgesprek.”

Inwerken
Achter een groot plastic
gordijn (om kou en stof te
weren) is Jan samen met
zijn collega’s aan het inpakken. Op elk zakje komt een
grote sticker, in iedere doos
komen zes zakjes. De dozen
komen op een grote pallet
te staan. „Per dag leveren
we minimaal twee volle
pallets.” Binnenkort gaat Jan
ook collega’s inwerken. „Ik
doe voor hoe het moet. Dat
vind ik leuk. Het is fijn om
een vaste plek te hebben,
maar ik houd er niet van om
steeds hetzelfde werk te
doen.”
Vliegende keep
Harry is de vliegende keep
binnen Landmark. Overal
waar iemand nodig is,
springt hij bij. „Ik help bij
het inpakken en sorteren of
loop met de winkelkar langs
de stellingen om orders te
verzamelen. Als het nodig
is, test ik de producten.”
Zijn droom is om nog eens
met de heftruck in het magazijn te werken. „Nu is dat
niet nodig, er zijn genoeg
mensen die dit kunnen.
Maar wie weet, verandert
dat nog eens in de toekomst.”
Vragen
Jobcoach Yvonne Beijert
is aanspreekpunt voor als
er vragen zijn. „Iedere drie
weken ga ik even langs om
te kijken hoe het gaat. Vaak
spreek ik ook even met de
werkgever. Als er iets aan
de hand is, gaan we samen
rond de tafel. Bijvoorbeeld
toen Jan aangaf dat hij wel
wat meer verantwoordelijkheid wilde hebben. Het is
prettig samenwerken met
Landmark Global.”
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‘Aan de waterkant kom ik helemaal tot rust’
Tegenwoordig doen veel
mensen aan meditatie,
mindfullness of yoga om wat
kalmte te brengen in hun vaak
drukke leven. Onthaasten heet
dat dan. Maar je kunt ook gaan
vissen, zegt Willem Nuismer.
„Het maakt je hoofd leeg en
geeft enorm veel rust.”
Willem is chauffeur bij Connexion
en werkt al meer dan veertig jaar bij
N ovatec. De laatste tien jaar is hij een
van de trouwe leden van de visclub van
de personeelsvereniging. De visclub
organiseert iedere zomer zes wedstrijden.
„We beslissen samen waar we heen
gaan. Het is altijd weer leuk, want je
weet nooit wat er in het water zit. We
vissen alleen in zoet water, op witvis,
dus dan heb je het over voorns, bleien,
brasems, baarsjes, dat soort vissen.”
De gevangen vis wordt bewaard in een
leefnet. Na afloop van de wedstrijd
wordt de inhoud gewogen, daarna gaan
de vissen terug het water in.
Vispas
De visclub van Novatec is een hechte
club, maar er kunnen echt nog wel wat
leden bij, vindt Willem. „Ga eens een
keer mee als je echt van vissen houdt.
Het is ook heel gezellig. Bij iedere wedstrijd storten we een bedrag in de pot.
Aan het eind van het seizoen gaan we
dan samen eten en krijgt ieder lid een
vleespakket mee naar huis.” Je moet
trouwens wel een vispas hebben, anders mag je niet vissen. „Die haal je bij
een viswinkel of een hengelsportzaak.”

Aanhanger
Willem vist met de visclub van
N ovatec, is lid van hengelsportvereniging Zevenhuizen en gaat ook regelmatig alleen op pad. „Ik heb vorig jaar een
scooter gekocht met een aanhanger.
Daar zit alles in wat ik nodig heb. Een
paar keer per maand trek ik er in m’n
eentje op uit om te gaan vissen.”
Ontspannend
Vissen is pure ontspanning, Willem

kan het iedereen aanraden. „Ik houd
van de natuur, ben graag buiten. Niet
voor niets heb ik het grootste deel
van mijn werkzame leven in de buitendienst gewerkt! Als ik met mijn
hengel aan de waterkant zit, kom ik
tot rust. Ik geniet van de natuur en van
de vogels, niemand valt me lastig. Met
een t hermoskan koffie en m’n gevulde
broodtrommel houd ik het rustig een
uur of zes uit. Heerlijk.”
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