Nieuwsbrief Ondernemingsraad Novatec
Oktober - december 2018
Beste collega’s,
Met deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de zaken waarover wij de afgelopen maanden
oktober - december 2018 hebben gesproken met Henk Hofman.
➢

Advies- en instemmingsaanvragen OR
De ondernemingsraad heeft een instemmingsaanvraag ontvangen over de verlofregeling
2019 Novatec voor sw-personeel. Het ambtelijk personeel van Novatec valt onder de
verlofregeling van de gemeente Westerkwartier. Op 5 november 2018 heeft de
ondernemingsraad instemming gegeven aan de verlofregeling 2019 Novatec voor het swpersoneel. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een concept – advies gegeven over het
voorgenomen besluit liquidatieplan Novatec per 1 januari 2019. Wij hopen dat dit
onderwerp op korte termijn afgerond kan worden.

➢

Overleg OR Novatec met OR gemeente Noordenveld
Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad Novatec heeft regelmatig gesprekken met
een delegatie van de OR gemeente Noordenveld gevoerd. Wij spraken onder andere over:
de overname van medewerkers van Novatec, terugkeergarantie, rechten en plichten, cao
SW, aansturing/begeleiding, jobcoaching, wijkgericht werken, stuwmeren verlof en
deelname sw in de OR. Op 28 november werden alle 60 medewerkers, die overgaan naar de
gemeente Noordenveld, uitgenodigd voor een bijeenkomst op het gemeentehuis in Roden.
Eén van de werkcoaches die nu nog werkzaam is bij de gemeente Noordenveld start vanaf 1
januari 2019 bij de gemeente Westerkwartier. De andere werkcoach blijft ‘voorlopig’ nog
werkzaam bij Noordenveld. Het ‘wijkgericht werken’ voor de buitendienst van de gemeente
Noordenveld wordt ‘voorlopig’ uitgesteld tot 1 april 2019. De OR van Noordenveld heeft
inmiddels een adviesaanvraag ontvangen en vraagt de OR van Novatec mee te denken.

➢

Werktijden gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019
In de buitendienst van de gemeente Westerkwartier gaat men 07.30 -16.00 uur als
werktijden aanhouden. In de winterperiode werkt men vanaf 08.00 – 16.00 uur. De BOR
heeft hier inmiddels instemming aangegeven.

➢

Gunningsbesluit verzuimbegeleiding gemeente Westerkwartier, inclusief Novatec
Het Dagelijks Bestuur van Novatec heeft op 2 november 2018 ingestemd, om na
instemming van de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad), de Arbo Unie het
verzuimbegeleiding te laten doen voor de gemeente Westerkwartier, inclusief Novatec.
Gelet op het krappe tijdschema is ervoor gekozen om het voorgenomen besluit, ter
instemming aan te bieden aan de Bijzondere ondernemingsraad (BOR). Ook de huidige
bedrijfsarts, die nu werkzaam is voor Novatec, zal ook na 1 januari 2019 aanblijven voor de
gemeente Westerkwartier en Novatec. De BOR heeft inmiddels hieraan instemming
gegeven.

➢

Compensatieregeling uren op de kwekerij
Al geruime tijd is de compensatieregeling uren van de kwekerij onderwerp van gesprek
geweest tussen de ondernemingsraad en bestuurder. In de instemmingsaanvraag is
opgenomen dat elke medewerker (sw en ambtelijk) maximaal 108 uur aan verlof- en
compensatie uren mag meenemen van 2018 naar 2019. Dat geldt ook voor de jaren
daarna. Vanaf 1 maart tot 1 oktober kunnen compensatie uren opgebouwd worden. De
compensatie uren kunnen vervolgens vanaf 1 oktober tot 1 maart opgenomen worden.

➢

Vergaderschema OR 2019 1e halfjaar tot 1 juli 2019
De ondernemingsraad van Novatec en de WSW Adviesraad blijven tot 1 juli 2019 in de
huidige vorm bestaan. Daarna gaat de ondernemingsraad van de gemeente Westerkwartier
het stokje overnemen. De Bijzondere Ondernemingsraad Westerkwartier gaat in begin 2019
verkiezingen uitschrijven voor een nieuwe ondernemingsraad van de gemeente
Westerkwartier. Vóór de zomer van 2019 start de nieuwe ondernemingsraad gemeente
Westerkwartier. Dan wordt het ook duidelijk wat er met de ondernemingsraad van Novatec
staat te gebeuren, ook zij moeten dan verkiezingen uitschrijven.

➢

Rondetafelgesprekken juli 2018
De ondernemingsraad heeft samen met de bestuurder de uitkomsten van de
rondetafelgesprekken in juli 2018 ‘vertrouwelijk’ behandeld. Hieruit zijn nog een paar
aandachtspunten naar voren gekomen. De bestuurder neemt deze punten mee.

➢

Het secretariaat van de ondernemingsraad Novatec
Per 1 januari 2019 treedt de secretaris van de OR, Jan van Wijk, in dienst van de gemeente
Noordenveld. Dit betekent dat hij afscheid moet nemen van de OR. Er wordt nu ‘tijdelijk’
een nieuwe secretaris gezocht. Jan heeft zijn werkzaamheden sinds 2007 altijd met veel
plezier gedaan en bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. Wij danken hem
hartelijk voor zijn inzet gedurende deze jaren.
Vragen?
De OR is bereikbaar via: 06-22926820/06-14331853 of via de mail op:

or@novatec.nl/ ornovatec@westerkwartier.nl

De ondernemingsraad van Novatec
wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gezond 2019 toe

