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Kleurrijk Novatec Beschut!
Er zijn collega’s op de werkvloer die zich afvragen waar al die nieuwe
mensen toch vandaan komen. Vooral de (zeer) jonge mensen die
tijdelijk of langdurig bij ons werken, vallen op.
Om met die laatsten te beginnen:
er werken inmiddels tien, vooral
jonge mensen met de indicatie ‘Nieuw
B eschut’ bij Novatec. Zij komen
bijvoorbeeld van de praktijkschool en
gaan rechtsreeks bij ons aan het werk.

Tel daarbij op de medewerkers met
een SW-indicatie die soms al lang bij
Novatec werken en je ziet een kleurrijk geheel: jong, ouder, ervaren, net
van school, fysiek beperkt of lichamelijk
kerngezond: al deze mensen werken bij

Novatec. Zij dragen elk op hun eigen
manier een steentje bij aan ons bedrijf
en worden daarom gewaardeerd.
Novatec zorgt ervoor dat zij waardevol
werk kunnen verrichten en zich verder
kunnen ontwikkelen. Everybody happy!

Daarnaast werken er regelmatig
mensen bij Novatec die een taakstraf
uitdienen. Bij deze laatste groep doen
we een uitgebreide intake zodat we
zeker weten dat het op zich prima
mensen zijn die alleen een enkele misstap hebben begaan. Zij gedragen zich
vrijwel altijd voorbeeldig om zo netjes
van de taakstraf af te komen.
Er zijn ook collega’s die terugkeren
uit detachering of begeleid werken.
Bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar
zij aan het werk waren er mee stopt.
Het kan ook zijn dat de beperkingen of
de leeftijd een grotere rol gaan spelen.
Deze collega’s blijven soms tijdelijk en
worden dan opnieuw begeleid naar
werk.
Tot slot noemen we de mensen die
bij ons werkervaring opdoen. Dit is
mogelijk vanwege een goede samenwerking met de ISD Noordenkwartier
(de Sociale Dienst). Deze collega’s
werken drie maanden lang op verschillende afdelingen in ons bedrijf om zo
hun kansen op werk buiten Novatec te
vergroten. En dat lukt regelmatig.

Wij wensen alle medewerkers
fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond nieuw jaar.
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Samenwerking met De Zijlen
Novatec en De Zijlen werken al vele
jaren op allerlei terreinen samen. Een
mooi voorbeeld van die samenwerking
is de Foodafdeling: medewerkers van
Novatec en De Zijlen werken samen
aan het verpakken van biologisch voedsel. Dat ze dat goed doen, bleek wel
uit het behalen van het keurmerk Veilig
Voedsel in 2016!
Op verzoek van De Zijlen zijn Novatec
en De Zijlen nu aan het proefdraaien
met lichte productiewerkzaamheden op
locaties van De Zijlen. Natuurlijk gaat
het om zeer eenvoudige werkzaamheden waarop geen tijdsdruk ligt. Inmiddels blijkt dat de cliënten van De Zijlen
het leuk en zinvol werk vinden. Al met
al weer een mooie samenwerking,
waarbij De Zijlen en Novatec elkaar
prima aanvullen.

Werkoverleg: nuttig of tijdverspilling?
De werkgroep Veilig & Plezierig
Werken houdt zich voortdurend bezig
met de arbeidsomstandigheden binnen

ons bedrijf. Daar hoort ook het werkoverleg op de afdelingen bij. Iedereen
die op de werkvloer rondloopt hoort

Geen stormloop op
overtollige materialen
De verkoop van overtollige
materialen - waarbij onze
eigen medewerkers de eerste
keus hadden - was geen groot
succes. Hoewel Geert Berghuis
zich op alles had voorbereid
(zie foto) zijn er maar zeven
mensen langs geweest. Het
zal ongetwijfeld aan de spullen
gelegen hebben, want we
hebben het ook heel anders
meegemaakt. Daarom houden
we deze traditie wel in ere.
Zijn er spullen over, dan
bieden we die eerst aan onze
medewerkers aan.

daar wisselende verhalen over. Van
‘Zonde van mijn tijd’ tot ‘Dat zouden
ze vaker moeten doen’.
De werkgroep roept alle medewerkers op om actief mee te doen
aan het werkoverleg. Tijdens het
werkoverleg hoor je van de werkcoach de belangrijkste zaken die
op of rond je afdeling spelen.
Bovendien heb je alle gelegenheid
om zélf onderwerpen in te brengen,
zoals: ‘Kunnen we niet wat doen aan de
tocht op de afdeling?’, ‘Waarom staat
de radio niet aan ’s ochtends vroeg?’
of ‘Fijn dat we een nieuwe lopende
band hebben, maar kan die niet ergens
anders worden neergezet. Hij staat nu
in de weg’.
Dit soort dingen, en alles wat je bezighoudt op je werk, kun je prima bespreken in je werkoverleg. Eigenlijk is niets
te gek. Dus luister en laat van je horen
tijdens het werkoverleg. Daar wordt
iedereen beter van!
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Aan de slag bij Vredewold
Vredewold in Leek biedt diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in het
Westerkwartier. Vanuit Novatec werken Henk Mulder, Derk Siersema en Riekele Noordenbos
bij deze organisatie. Henk werkt via een contract begeleid werken bij de Technische Dienst (TD),
Derk en Riekele zijn gedetacheerd als facilitair medewerkers en ondersteunen de TD. Ook Albert
Koster hoort bij team facilitair, maar hij was niet aanwezig bij het gesprek.
Henk Mulder is nu ruim vier jaar medewerker van de TD.
„Hiervoor werkte ik onder meer als
schilder en chauffeur. Dat was leuk
werk, maar wat ik nu doe past helemaal bij me. Ik heb een cursus elektronica gedaan, zodat ik ook leidingen kan
aanleggen en weet wat ik moet doen
als de lift vast zit, om maar iets te noemen. Daarnaast doe ik ook schilder- en
onderhoudsklusjes. En als bewoners
overlijden, zorg ik ervoor dat de woning in alle opzichten weer geschikt is
voor de volgende bewoner.”
Schot in de roos
Derk werkt iets korter dan Henk bij
Vredewold, maar toch ook al weer een
jaar of drie.
„Hiervoor was ik meubelstoffeerder,
prachtig werk! Dat hield op en toen
heb ik een tijdje bij Novatec gewerkt.
Ook ben ik nog conciërge geweest op
een school, maar dat was niet iets voor
mij. Vervolgens kon ik hier als facilitair
medewerker aan de slag. Dat was een
schot in de roos.

Aanspreekpunt
Als facilitair medewerkers zijn Riekele
en Derk manusjes van alles. Ze zorgen ervoor dat de afvalcontainers bij
de weg gezet worden, voeren kleine
reparaties en schilderklusjes uit en melden grotere zaken bij de TD, vervangen
onderdelen van stofzuigers en andere
apparaten, houden de boeien schoon
en hangen de vlag uit.
Ze hebben elk een aantal locaties onder
hun hoede. Riekele: „Op onze locaties
zijn wij het aanspreekpunt voor als er
wat moet gebeuren. We lopen regelmatig door het gebouw heen om te kijken
of er wat moet gebeuren en medewerkers weten ons te vinden als ze ons
nodig hebben.”

Ik heb het hier goed naar mijn zin,
maar wilde wel graag twee dagen
minder werken. Er moest dus iemand
bij. ‘We zoeken net zo iemand als jij’,
zei onze teamleider. Nou, dacht ik, dat
wordt nog lastig!”
Gelukkig was Riekele Noordenbos
beschikbaar. „Wij blijken uitstekend bij
elkaar te passen!”
Riekele was tot begin dit jaar beheerder van een sporthal. „Dat beviel goed,
maar uiteindelijk had ik daar maar 20
uur, dat vond ik te weinig. Bij Vredewold was eerst sprake van een aan
stelling van 16 uur, maar gelukkig ging
Derk minder werken en kreeg ik 32
uur.”

V.l.n.r: Riekele, Henk en Derk

Afwisselend
Het werk bevalt Henk, Derk en Riekele
uitstekend. Henk: „Voor mij komt hier
alles bij elkaar: schilderen, technische
klusjes en de omgang met de mensen,
dat hoort er natuurlijk ook bij.” Riekele
knikt: „In onze werkomschrijving staat
zelfs dat we de tijd moeten nemen voor
sociale contacten met de bewoners.
Dat doen we ook en dat maakt het
werk extra leuk.”
Derk vat het nog eens samen: „Het
is afwisselend werk. We hebben veel
vrijheid en we worden enorm gewaardeerd door collega’s én bewoners. Het
is mooi werken bij Vredewold!”
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‘Je weet nooit hoeveel puppy’s het zullen zijn’
De passie van… Astrid van den Heuvel
Astrid groeide op in de Jordaan in Amsterdam en verhuisde als
tiener naar Drachten. Tot ze last kreeg van haar rug, werkte
ze in het ‘gewone’ bedrijfsleven. Sinds 2012 is ze bij Novatec
aan de slag als medewerker en taakbegeleider op de afdeling
Inpak. In haar vrije tijd is ze geregistreerd hondenfokker. „Het
is iedere keer weer een verrassing.”
„Als kind was ik al gek op honden. In
Amsterdam hadden we zelf geen hond,
maar er was altijd een zwart zwerfhondje dat met me mee liep zodra ik op
straat kwam. Toen ik een jaar of twintig
was, ben ik begonnen met het opleiden
van Duitse herders tot politiehonden.”
Statig
Tegenwoordig is Astrid officieel geregistreerd fokker van Bullmastiffs. „Dat
zijn zulke geweldige honden! Het zijn
net boxers, maar dan statiger, breder,
sterker. Het zijn ook heel lieve honden. Dat ze op de lijst met gevaarlijke
honden staan, ligt vooral aan de mensen. Jonge Bullmastiffs zijn een bepaalde
periode nogal schrikachtig. Als je niet
weet hoe je daar mee moet omgaan,
kun je ze gemakkelijk verpesten.”

Veilig
Naast haar Bullmastiffs heeft Astrid nog
twee Franse bulldogs en een keeshondje. „Dat is m’n vriendin, die zit ’s avonds
naast me op de bank. Ik voel me veiliger
met een hond in huis, ze houdt alles
goed in de gaten.” De ochtend is voor
Novatec, de middag voor haar honden.
„Als ik thuiskom, ga ik eerst even bij-

komen op de bank met een kop koffie
en dan zijn de honden aan de beurt.
Ik maak de hokken schoon en ga met
ze lopen, ’s avonds nog een keer. Wel
twee om twee, want de Franse bulldogs
kunnen niet met elkaar opschieten.”
Blij
Als een hond gaat bevallen, neemt
Astrid twee weken vrij, zodat ze alle
tijd heeft voor de hond en de puppy’s.
„Het leuke van het fokken is dat het
iedere keer weer een verrassing is. Je
weet nooit hoeveel puppy’s het zullen
worden. Na zeven weken worden ze
opgehaald door hun nieuwe eigenaar.
Het is altijd weer prachtig om te zien
hoe blij mensen de deur uit gaan met
een gezonde pup.”

Baas blijven
Het valt haar op dat veel mensen hun
hond behandelen alsof het een kind is.
„Maar het blijft een dier, een dier dat
je in zijn waarde moet laten. Duitse
herders en Bullmastiff zijn echte werkhonden die vroeger de jachtopziener
hielpen. Het zijn intelligente dieren
die zich niet thuis voelen in een flatje.
Maar het allerbelangrijkste is dat jij de
baas blijft. Honden blaffen nooit tegen
me, ook mijn honden thuis blaffen niet,
alleen als er wat aan de hand is. Ze zijn
rustig en zo hoort het ook.”

Bedankt Willem!
Welkom Astrid!
Astrid van den Heuvel, taakbegeleider
op de inpakafdeling (zie artikel
hierboven) neemt de pen van Willem
Nuismer over in de redactie van de
Koerskrant.
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