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Succesvolle Open Dag kwekerij
Zaterdag 19 juni was de kwekerij
open voor bezoekers. Diezelfde dag
organiseerde de vereniging ‘Groei en
Bloei’ uit Roden een Open tuinendag. Dat was een mooie gelegenheid
om ook op de kwekerij een Open Dag
te organiseren.

Het weer zat een beetje tegen,
maar toch bezochten zo’n 100 tot
120 bezoekers de kwekerij.

een arbeidsbeperking!’ tot ‘De
professionaliteit ligt er duimendik
bovenop!’

De reacties liepen uiteen van
‘Nooit geweten dat hier zo’n
mooie, grote kwekerij ligt’, ‘Wat
geweldig dat de gemeenten dit
werk aanbieden aan mensen met

Het succes van de Open Dag is
vooral te danken aan de werkcoach
en de medewerkers van de kwekerij die opnieuw bereid waren om in
hun vrije tijd te komen werken.
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Herinrichting Kringloopcentrum
Het Kringloopcentrum is de winkel aan
het herinrichten. Alle houten stellingen
in diverse maten zijn vervangen door
een uniform systeem met veel glas van
- jawel - de oude inventaris van een

ervoor …

failliete winkelketen.
Half juli is de herinrichting afgerond.
De ‘ervoor’- en ‘erna’-foto’s tonen het
resultaat. Ook de buitenkant is verder opgeknapt. Het ziet er niet alleen

… erna

strakker uit maar het kan ook niemand
meer ontgaan dat hier een kringloopwinkel gevestigd is.
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„Ik werk graag in mijn eigen tempo”
Van de Werkvloer
Moniek Bonsing deed vrijwilligerswerk in de zorg en had diploma’s om aan de slag te gaan in de administratie of in een winkel.
Toen dat niet lukte, bood UWV haar een re-integratietraject
aan. Bij Novatec maakte ze kennis met verschillende werkplekken.
Moniek: „Het doel was om erachter
te komen wat bij me zou passen. Ik
ben begonnen met drie weken in de
Kringloopwinkel, daarna drie weken in
de Catering. Het werk in de Kringloopwinkel past niet zo goed bij me, maar
de catering beviel prima. Ik heb ook
nog op de afdeling Inpak gewerkt, maar
daar lag het tempo echt te laag voor
mij, dat vond ik niet prettig. De laatste
drie weken werkte ik in de Spuiterij.
Dat vond ik erg leuk, hoewel ik er wel
tegenop zag. Ik dacht dat het zwaar
en vies werk zou zijn, maar dat was
helemaal niet zo.”

computer en hoe je moest solliciteren.
Daar hoefde ik niet meer naar toe op
het laatst, dat was niet nodig.”

Eigen tempo
Inmiddels weet Moniek dat ze het prettig vindt om een eigen werktempo aan
te houden. Op 1 juli liep haar traject
af. Nu is ze met een groep collega’s
gedetacheerd in Aduard, waar ze in
opdracht van het bedrijf Topbrands
bezig zijn met het omstickeren van
producten. Maar daarover een andere
keer meer…

Super strak
Op de vraag wat ze leuk vond aan het
werken in de Spuiterij, zegt Moniek:
„Er komen steeds verschillende onderdelen voorbij en dan vind ik het leuk
om erachter te komen welk onderdeel
waar bij hoort. De ene keer gaat het
om verkeersborden, dan om onderdelen voor heftrucks of velgen. Eerst
maken we alles goed schoon en wrijven
we het af. Als het nodig is, komt er
nog een primer overheen. Dan brengen we de poedercoating aan en gaat
het de oven in om uit te harden. Tot
slot wordt het afgewerkt met blanke
lak. Het eindresultaat is echt prachtig.
Super strak!”
Cursus
Bij de Spuiterij kwam Moniek in een
mannenteam terecht. „Dat ging prima,
hoor! Ze zeggen dat ze me missen. Dat
snap ik wel, ik ben een harde werker, ik
ga gewoon door tot het af is.” Naast de
ervaring op de werkvloer was ook een
cursus onderdeel van het traject. „Dat
ging onder meer over werken met de

De redactie van de Koerskrant
wenst iedereen een

Fijne Vakantie!
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Aan de slag bij de kwekerij
Van de Werkvloer
Ithar Siegers volgde een
traject. In afwachting van
een indicatie van UWV ging
hij aan de slag bij de kwekerij
van Novatec. Daar heeft
hij het prima naar zijn zin.
Onlangs hoorde hij dat hij
de indicatie Beschut heeft
gekregen. Dat betekent
dat hij recht heeft op een
arbeidsovereenkomst bij
Novatec.
„Via mijn werkcoach van de ISD Noordenkwartier kwam ik terecht bij Novatec. Ik werk graag buiten en houd van
afwisseling in het werk. Daarom heb ik
aangegeven dat de kwekerij me wel wat
leek. Na een gesprek met de trajectbeheerder en werkcoach Ger Dekker kon
ik hier aan het werk.”
Potmachine
„Ik ben een soort manusje van alles.
Soms zet ik de potjes in de potmachine,
dat is de machine waar de aarde in verschillende maten plantenpotten wordt
gedaan. In het stekhok knip ik de lange
takjes van de plantjes. Ik maak schoon,
help met potjes uitzetten op het veld of
andere klussen. Ik weet niet zoveel van
planten, maar heb ondertussen al veel
geleerd!”

Muziek
„Mensen en sfeer zijn belangrijk voor
me, daar ben ik gevoelig voor. Ik heb
hier een leuke werkplek en leuke collega’s. Soms word ik onrustig in mijn
hoofd. Dan richt ik me helemaal op de
activiteit waar ik mee bezig ben. In de
pauze trek ik me dan even terug met
m’n muziek en dan gaat het goed.”
Multi-inzetbaar
„Ik werk hier via een proefplaatsing,
maar wil erg graag blijven. Ik moet

voorzichtig zijn met mijn rug, maar
verder kan ik het werk goed aan. Ik
doe mijn stinkende best, ben bijna altijd
vrolijk en multi-inzetbaar. Ik laat zien
wat ik kan.”
„Ik werk vier dagen in de week, maar
als ze me nodig hebben vind ik het geen
enkel probleem om ook die vijfde dag
te komen. Naast het werk doe ik wat
aan sport of ga ik op stap met mijn
vrienden. Ik verveel me niet!”

Samenwerking Novatec en ISD Noordenkwartier
Novatec gaat werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen
voor cliënten van de ISD
Noordenkwartier. De ISD
Noordenkwartier is de Sociale Dienst van de gemeenten
Noordenveld, Marum en
Leek.

Novatec heeft alles in huis
om cliënten werkervaring te
laten opdoen en daardoor
hun kansen op een baan te
vergroten.
Cliënten komen gemiddeld
zo’n drie maanden in huis

en kunnen aan de slag op
álle afdelingen van Novatec
Beschut. Zij worden begeleid door trajectbeheerders
van NovaWork, van de ISD
Noordenkwartier en door
werkcoaches van Novatec
Beschut.

Als het programma echt ‘op
stoom’ is kunnen er jaarlijks
tussen de 40 en 60 cliënten
werkervaring opdoen bij
N ovatec. We starten deze
zomer.
Wordt vervolgd!
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Op eigen benen
Hugo Durkstra (49) gaat op zichzelf wonen. „Mijn ouders
worden een dagje ouder en het wordt tijd dat ik zelfstandig
wordt.” Sinds 2004 werkt Hugo bij Novatec op de
administratie. Daarnaast is hij nu ook aan de slag bij de afdeling
Catering en Schoonmaak. Daar ontwikkelt hij de vaardigheden
die hij nodig heeft om op eigen benen te staan.
Hugo: „Ik ben autistisch en wilde
weten wat voor soort begeleiding ik
nodig zou hebben om op mezelf te
gaan wonen. Ik heb contact met MEE
opgenomen en hen die vraag voorgelegd. Uiteindelijk bleek dat ik baat
zou hebben bij lichte begeleiding bij
de start. Ook moet ik nog werken aan
enkele vaardigheden. Dat doe ik nu

bij Novatec. Dat komt goed uit, want
door de crisis is minder te doen op de
administratie.
Met mijn begeleider van MEE heb ik
lijsten opgesteld, bijvoorbeeld van de
vaardigheden die ik nodig heb om op
mezelf te kunnen wonen, zoals koken,
schoonmaken en sociale vaardigheden.

Daar ben ik nu hard mee bezig. Ik werk
vier dagen per week. Tot een uur of
drie ben ik aan de slag in de keuken of
schoonmaak, de rest van de dag op de
administratie.
In de keuken ben ik begonnen met veilig snijden en andere basisvaardigheden.
Van de werkbegeleider mag ik pas weg
als ik tien recepten kan bereiden. Deze
week heb ik de ramen van Novatec aan
de voorkant gepoetst. Heb je er wel
eens op gelet hoe groot die zijn? Dat is
een hele klus!
Eerst zag ik wel wat op tegen het werken op een andere afdeling, maar gelukkig kende ik de mensen al. Het gaat
eigenlijk heel goed. Ik pik steeds meer
op. Het bevalt me prima. Ik heb gezellige collega’s en leer veel. Thuis kijk ik
nu ook mee als mijn moeder kookt. En
laatst heb ik het hele huis gestofzuigd.
Ik sta op de wachtlijst bij Wold &
Waard. Het duurt twee of drie jaar
voordat ik aan de beurt ben. Dat is niet
erg, ik wil eerst de vaardigheden onder
de knie krijgen en nog wat sparen.
Het mag trouwens best een klein huis
zijn. Seniorenwoningen zijn eigenlijk
ideaal. Ik ben nog geen senior, maar
soms worden die ook wel verhuurd aan
jongere mensen. Een tuin? Nee, dank
u! Die moet je dan weer onderhouden.
Een balkonnetje vind ik prima.
Ik deed altijd aan Pencak Silat, een
Indonesische verdedigingskunst, maar
daar ben ik mee gestopt. Ik kon het
niet meer bijbenen en mijn bloeddruk
was te hoog. Een andere hobby was
programmeren, maar dat hoeft niet
meer. Overal zijn al programma’s voor
geschreven, zo lijkt het wel. Als ik een
eigen woning heb, ga ik wel op zoek
naar een leuke buurtvereniging.
Eerlijk gezegd vind ik de gedachte om
op mezelf te wonen doodeng. Aan de
andere kant is het ook fijn om mijn
eigen gang te kunnen gaan. Ik fiets veel,
als ik straks op stap wil, dan kan dat
gewoon.”
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Geslaagd !
Maar liefst 17 medewerkers van N
 ovatec slaagden voor het opleidingsprogramma
‘deskundigheidsbevordering op de werkvloer’. Zij zijn nu gediplomeerd en officieel in staat
om collega’s begeleiding te geven in het dagelijks werk. Proficiat!

De Koerskrant is een uitgave van Novatec en NovaWork
Coördinatie redactie Koerskrant: Aad Woelders, Marjan Boonstra, Ria Pater, Willem Nuismer
Tekst en redactie: Elke Beekman/Bureau Binnenwerk
Foto’s: Alfred Oosterman en eigen foto’s Novatec/NovaWork
Vormgeving: Drukkerij Kerkhove Beilen

