JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

NOVATEC 2017

Waar staat een ondernemingsraad voor?
De OR staat voor ondernemingsraad van Novatec en is een onafhankelijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan bij Novatec.
De ondernemingsraad bestaat uit 13 gekozen werknemers, die namens alle werknemers binnen en buiten
het bedrijf (inclusief onze gedetacheerde werknemers) overleg voeren met de directeur van Novatec over
het ondernemingsbeleid en personeelsbelangen. De ondernemingsraad komt op voor de belangen van de
werknemers en de organisatie Novatec.

2017
Het jaarverslag 2017 van de ondernemingsraad Novatec is een terugblik op het afgelopen jaar.
Hierin wordt beschreven waar de ondernemingsraad het afgelopen jaar mee bezig is geweest.
Door middel van het per kwartaal uitbrengen van een nieuwsbrief, probeert de ondernemingsraad de
werknemers zo veel mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt en wat er gaat gebeuren binnen
het bedrijf Novatec.
Wij zijn ons ervan bewust dat de communicatie naar onze achterban best ingewikkeld is. Daarom proberen
we als OR regelmatig iedereen op de hoogte te stellen door bedrijfsonderdelen te bezoeken.
De OR heeft een hectisch jaar achter de rug. Er kwam een aantal lastige onderwerpen voorbij zoals het
protocol extreme weersomstandigheden en natuurlijk de toekomst van Novatec. Tot 2019 zal dat
onderwerp ons ook nog flink bezig blijven houden.
Jans Scholtmeijer, Joukje Tuinstra, Zwaanie Antema en Harvey Servania verlieten in 2017 de ondernemingsraad. Astrid van den Heuvel, Dick van Wijk, Frenanda Bruinsma en Janneke Munneke zijn als
nieuwe OR-leden toegetreden.
Op 31 december 2017 waren er 505 SW-medewerkers werkzaam bij Novatec. Het aantal SW-medewerkers
daalt door onder andere pensionering en uitdiensttreding. Aan het einde van 2017 waren 167
medewerkers werkzaam binnen beschut, 158 medewerkers op een individuele detacheringwerkplek, 135
medewerkers in groepsdetacheringen Groen en 45 medewerkers in begeleid werken. Daarnaast zijn 10
medewerkers in nieuw beschut werkzaam en 4 medewerkers vanuit de Wajong in de groepsdetachering
Groen.
Het ziekteverzuim, exclusief begeleid werken, was eind 2017 gedaald naar 10%.

Samenstelling OR
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit: Willy Boonstra, Gaby Meijer, Frenanda Bruinsma, Jan Frieling, Jan
van Wijk, Anne Gerrit Bruinsma, Henk Boer, Willem Nuismer, Gerda Mulder, Romain Ahles, Astrid van den
Heuvel, Dick van Wijk en Janneke Munneke.
De maandag is onze vaste vergaderdag, dit geldt ook eventueel voor onze commissies.
Het dagelijks bestuur (DB) van de OR bestaat uit:
Voorzitter: Willy Boonstra
2e voorzitter: Anne Gerrit Bruinsma
Secretaris: Jan van Wijk
2e secretaris: Zwaanie Antema (gestopt)
OR-lid: Frenanda Bruinsma

VGWM- commissie bestaat uit:
Romain Ahles, Gerda Mulder en Janneke Munneke.
De financiële commissie bestaat uit:
Anne Gerrit Bruinsma, Frenanda Bruinsma en Harvey Servania. Zij hebben regelmatig overleg met Erwin
Perdon en Ger Hesselink.
POC NN
POC NN staat voor Provinciale Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland. Daarin vertegenwoordigt
Jan Frieling. Jan neemt voorlopig alleen de zaken waar voor de OR.
BOR
Bijzondere ondernemingsraad Westerkwartier (BOR): Namens de ondernemingsraad van Novatec
vertegenwoordigen Anne Gerrit Bruinsma en Willy Boonstra de vergaderingen van de Bijzondere
ondernemingsraad Westerkwartier. Frenanda Bruinsma is als reserve lid toegevoegd.
Veilig en Plezierig werken
Romain Ahles maakt, namens de OR, deel uit in de werkgroep Veilig en Plezierig werken.
Achterban
De achterbancommissie bestaat uit: Anne Gerrit Bruinsma, Romain Ahles en Jan Frieling.
Koerskrant
Willem Nuismer nam namens de OR deel aan de redactie van de Koerskrant. Inmiddels is deze taak in goed
overleg overgedragen aan Astrid van den Heuvel.

Vergaderoverzicht
De OR vergadert 1x per maand met de leden in hun eigen interne vergadering en 1x per maand met de
directeur van Novatec (WOR bestuurder).
Daarnaast vergadert de OR nog 2x per jaar met het bestuur van Novatec en de voorzitter van de Wsw
Adviesraad Novatec.
Tot slot heeft het DB van de OR 1x per 2 weken overleg met de directeur, Henk Hofman.

Inhoud
Ook in 2017 heeft de OR bij de interne vergaderingen voor het notuleren ondersteuning van Aly Schirring
gehad.
De ondernemingsraad heeft dit jaar advies of instemming gegeven aan:
- Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Novatec;
- Verlofregeling 2018 Novatec;
- Protocol ‘Hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden’;
- Regeling werktijden ambtelijk personeel Novatec 2018;
- Klokkenluidersregeling Novatec;
- Beleidsdocumenten met specifieke passages discriminatie.

In 2017 is er een nieuw medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) geweest voor alleen de
medewerkers van Novatec Beschut, zoals tussen de ondernemingsraad en directie afgesproken was.
Novatec scoorde daarbij een 7,3. Dat was een mooie opsteker voor het bedrijf. Inzicht waarmee de OR
bezig is en wat die voor de werknemers kan betekenen kan verbeterd worden, blijkt uit het MTO. Daar
gaan we mee aan de slag natuurlijk.
Financieel gezien heeft Novatec het over het jaar 2017 goed gedaan. Het extra verlies is drastisch
afgenomen. Aan het einde van het jaar was het extra verlies teruggelopen tot € 34.000.
Tot slot heeft de OR, voor het komende jaar 2018, een externe adviseur aangenomen voor externe
begeleiding voor alle veranderingen binnen en buiten Novatec.

Toekomst Novatec
De afgelopen maanden hebben de vier Westerkwartiergemeenten en de gemeente Noordenveld een
vervolg gegeven aan de voorgenomen opheffing van de gemeenschappelijke regelingen van de ISD
Noordenkwartier en Novatec.
De vijf gemeenten zijn het eens dat beide gemeenschappelijke regelingen beëindigd worden per 1 januari
2019. In het najaar van 2018 volgt er een definitief besluit. De WSW Adviesraad en de ondernemingsraad
van Novatec moeten dan advies uitbrengen over het liquidatieplan van Novatec. Er moet advies worden
gegeven over onder andere de merknaam Novatec, overgang naar de gemeente Westerkwartier en
overname SW-medewerkers naar de gemeente Noordenveld.
Novatec wordt als werkorganisatie (Sociaal Werkbedrijf Westerkwartier) ingepast in de nieuwe organisatie
van de gemeente Westerkwartier. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Daarover wordt gesproken
in de werkgroepen BMO, HRM, BGO en SMZ, waar ook collega’s van Novatec in meepraten en meedenken
(Ger Hesselink, Gaby Meijer, Berdien de Boer, Jan Danker en Lucia Mulder).
De gemeente Noordenveld wil ‘Novatec-taken’ blijven afnemen. Welke dat precies zijn is nog steeds
onderwerp van overleg. Voor wat betreft de 45 SW-collega’s die werkzaam zijn in het groen
(groepsdetachering) wil Noordenveld dat deze collega’s in dienst treden van de gemeente Noordenveld.
Dat is een wens die Noordenveld al jaren heeft. Ook de begeleiding wil Noordenveld zelf doen. De
gemeente Noordenveld zegt wel graag voor Nieuw Beschut te blijven inkopen bij Novatec, maar ook voor
de route naar arbeid voor o.a. taakgestraften willen zij inkopen, maar willen eerst een tarief ontvangen.

Veiligheid
Voor de veiligheid van alle medewerkers heeft de Werkgroep Veilig en Plezierig Werken in samenwerking
met de preventiemedewerker en P&O een RI&E protocol. Hierbij wordt de OR ook steeds betrokken, want
veiligheid staat voorop!

Verkiezingen
De ondernemingsraad hoeft dit jaar geen verkiezingen te houden.
De zittingstermijn van de huidige ondernemingsraad eindigt uiterlijk op 1 juli 2019 in plaats van 1 juli 2018.
We hebben van de vakbonden FNV en CNV hiervoor toestemming gekregen om een jaar langer door te
gaan in verband met alle ontwikkelingen binnen het bedrijf Novatec en de ingrijpende opheffing van de
gemeenschappelijke regeling en het liquidatieplan.

Toekomstblik in 2018 - 2019
Het belooft een spannend jaar te worden voor iedereen. De brandende vraag is: Wat gaat er met Novatec
gebeuren? Eén ding is zeker; het beschut werk blijft bestaan, met de afdelingen inpak, schoonmaak, food,
catering, kringloopwinkel, spuiterij en de kwekerij. Ook voor de SW-medewerkers verandert er per 1
januari 2019 niets. Iedereen houdt gewoon zijn baan met daarbij de rechten en plichten zoals die in de cao
SW beschreven staan. Voor de ambtelijke medewerkers van Novatec heeft het wel gevolgen als men een
onderdeel wordt van de gemeente Westerkwartier, maar hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend.
De OR in 2019
Nu Novatec een onderdeel van de gemeente Westerkwartier wordt, heeft dit gevolgen voor de huidige
ondernemingsraad van Novatec, die sowieso uiterlijk 1 juli 2019 stopt. De OR moet dit jaar hierover een
besluit nemen, want we gaan ervan uit dat de nieuwe ondernemingsraad van de gemeente Westerkwartier ook Novatec vertegenwoordigt. Mocht dat zo zijn dan streven wij ernaar dat ook de medewerkers
van Novatec zitting kunnen nemen in de nieuwe OR van de gemeente Westerkwartier. Tevens zou er in de
ondernemingsraad van de gemeente Noordenveld ook een vertegenwoordiging (1 of 2 OR-leden) bij
moeten komen voor de SW-medewerkers.
De OR van Novatec blijft ook in 2018 in gesprek met de OR van de gemeente Noordenveld en blijft
hameren op een terugkeergarantie en begeleiding van de SW-medewerkers. Dat moet vóór 1 januari 2019
goed geregeld zijn.

Verwachte advies- en instemmingsaanvragen 2018





Wisseling bedrijfsarts per 1 mei 2018
Meenemen verlof en compensatie uren naar het volgend jaar 2019
Klachtenregeling dienstverlening Novatec per 1 april 2018
Liquidatieplan Novatec
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