JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

NOVATEC 2018

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.

2018
Het jaarverslag 2018 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 het per kwartaal uitbrengen van een nieuwsbrief, wil de ondernemingsraad de werknemers zoveel
mogelijk op de hoogte 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.
Het afgelopen jaar was een hectisch jaar voor de ondernemingsraad. Het was spannend, want iedereen
was benieuwd naar de toekomst van Novatec. Welke keuzes gingen de vijf gemeenten maken? Inmiddels
weten we welke keuze de nieuwe gemeente Westerkwartier en de gemeente Noordenveld hebben
gemaakt en daarmee kwam er een einde aan de onzekerheid.
Op 31 december 2018 waren er 479 sw-medewerkers werkzaam bij Novatec. 156 medewerkers werken in
beschut. 148 medewerkers zijn werkzaam op een individuele detacheringswerkplek, 130 medewerkers
werken in de groepsdetachering groen, 45 medewerkers in begeleid werken. Daarnaast werken bij
Novatec 16 medewerkers in nieuw beschut en 4 medewerkers vanuit de Wajong in de groepsdetachering
groen. Tot slot is door jobcoaching via Novatec het aantal afspraakbanen in opdracht van de gemeenten
toegenomen tot 34 personen.
Het ziekteverzuim, exclusief begeleid werken, bedroeg dit jaar 13,5%.

Samenstelling OR
De ondernemingsraad (OR) bestaat uit: Willy Boonstra (voorzitter), Gaby Meijer, Frénanda Bruinsma,
Jan Frieling, Jan van Wijk (secretaris), Anne Gerrit Bruinsma, Henk Boer, Willem Nuismer, Gerda Mulder,
Romain Ahles, Astrid van den Heuvel, Dick van Wijk en Janneke Munneke.
De maandag is de vaste vergaderdag, dit geldt ook voor de commissies.

Het dagelijks bestuur (DB) van de OR bestaat uit:
Voorzitter: Willy Boonstra
2e voorzitter: Anne Gerrit Bruinsma
Secretaris: Jan van Wijk
OR lid: Frénanda Bruinsma
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VGWM- commissie bestaat uit:
Romain Ahles, Astrid van den Heuvel en Janneke Munneke.
De financiële commissie bestaat uit:
Anne Gerrit Bruinsma en Frénanda Bruinsma. Zij hebben regelmatig overleg met Ger Hesselink.
POC NN
POC NN staat voor Provinciale Ondernemingsraden Contact Noord-Nederland. Daarin vertegenwoordigt
Jan Frieling de OR van Novatec.
BOR (Bijzondere ondernemingsraad Westerkwartier)
Namens de ondernemingsraad van Novatec vertegenwoordigen Anne Gerrit Bruinsma en Willy Boonstra
de vergaderingen van de BOR. Frénanda Bruinsma is reserve.
Werkgroep Veilig en Plezierig werken.
Romain Ahles maakt, namens de OR, deel uit van de Werkgroep Veilig en Plezierig werken.
Achterban
De achterbancommissie bestaat uit:
Anne Gerrit Bruinsma, Romain Ahles en Jan Frieling.
Koerskrant
Tot slot neemt Astrid van den Heuvel, namens de OR, deel aan de redactievergadering van de Koerskrant.

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
De ondernemingsraad heeft dit jaar advies of instemming gegeven over:
- Opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec – liquidatieplan Novatec per 1 januari 2019
- Verlofregeling 2019 Novatec
- Nieuwe bedrijfsarts per 1 mei 2018
- Klachtenregeling dienstverlening Novatec per 1 april 2018
- Werktijdenregeling voor het ambtelijk personeel Novatec
- Meenemen 108 verlof- en compensatie uren naar het volgende jaar
- Functie assistent werkcoach Novatec
De OR heeft een externe adviseur geraadpleegd voor externe begeleiding vanwege alle voorgenomen
veranderingen binnen en buiten Novatec.
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Buitengewoon verlof bij huisartsbezoek
Het onderwerp ‘verlof bij doktersbezoek’ speelde bij de gedetacheerde medewerkers die bij de gemeenten
Noordenveld, Zuidhorn, Grootegast en Marum werken. De OR heeft dit punt onderzocht en geconcludeerd
dat de regeling daarover niet in strijd is met de cao SW. Bezoek aan de huisarts moet nu zoveel mogelijk in
eigen tijd gebeuren. Het liefst vóór of na werktijd, alleen in spoedgevallen krijgt men daar buitengewoon
verlof voor. Ziekenhuisbezoek valt buiten deze regel en blijft ook gewoon onder buitengewoon verlof
vallen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. Dat heeft gevolgen voor de organisatie en achterban. De OR heeft
daarbij een belangrijk instrument als het aan komt op het vaststellen of aanpassen van privacybeleid: het
instemmingsrecht. De AVG bevat bestaande, maar ook nieuwe regels over wanneer en onder welke
voorwaarden het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken. Het uitgangspunt is dat de privacy moet
worden beschermd bij iedere gegevensverwerking. De ondernemingsraad van Novatec heeft zijn
instemmingsrecht overgedragen aan de Bijzondere ondernemingsraad (BOR) Westerkwartier.

60 jaar Novatec
Op 29 oktober 2018 bestond Novatec 60 jaar. Naast een open dag voor familie en andere belangstellenden, was er ook een symposium georganiseerd over de taak en rol van Novatec nu en in de toekomst.
Daarnaast bood Novatec aan voor al het personeel, inclusief de gedetacheerden, iets leuks te organiseren
waarbij het personeel zelf ideeën of suggesties aan mocht brengen. Hiervoor was een werkgroepje
samengesteld. Vanuit de OR nam Frénanda hieraan deel. In november 2018 vond er een bedrijfsfeest
plaats bij de Postwagen in Tolbert met een optreden van volkszanger Birdy en Dj Olaf.

Toekomst Novatec
Het afgelopen jaar hebben de vier Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) en
de gemeente Noordenveld een vervolg gegeven aan de voorgenomen opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec. De vijf gemeenten zijn het erover eens dat de gemeenschappelijke regeling per
1 januari 2019 beëindigd wordt.
Op 25 september 2018 heeft de bestuurder de OR om advies gevraagd over het Liquidatieplan.
Op 9 oktober 2018 heeft de ondernemingsraad een eerste reactie gegeven m.b.t. de adviesaanvraag
voorgenomen besluit liquidatieplan opheffing Gemeenschappelijke Regeling Novatec 2006. Naar
aanleiding van deze reactie is de OR uitgenodigd voor een overleg dat op 24 oktober 2018 plaatsvond met
de voorzitter WSW Adviesraad Novatec, directeur Novatec, Ondernemingsraad Novatec en de
gemeentesecretarissen van de gemeenten Noordenveld en Leek en de kwartiermaker/beoogd
gemeentesecretaris van de toekomstige gemeente Westerkwartier. In dit overleg kwamen vragen en
opmerkingen van de OR over de inbedding van Novatec in de gemeentelijke organisatie van het
Westerkwartier en de toekomstige relatie met de gemeente Noordenveld aan de orde.
In december 2018 werd overeenstemming bereikt door de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld
over twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen beide gemeenten. Dit gaf de OR voldoende
vertrouwen om een positief advies af te geven over het liquidatieplan Novatec en in het verlengde daarvan
de inbedding van Novatec in de gemeentelijke organisatie van het Westerkwartier en de relatie met de
gemeente Noordenveld.
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De gemeente Noordenveld blijft ‘Novatec-taken’ afnemen van de gemeente Westerkwartier op het terrein
van beschut werk onder de Wsw en de Participatiewet en sw-medewerkers die gedetacheerd zijn bij
marktpartijen. De gemeente Noordenveld neemt de sw-collega’s die werkzaam zijn in het groen
(groepsdetachering), sporthallen en OPON (scholen) per 1 januari 2019 in eigen dienst. Hieromtrent zijn
afspraken gemaakt in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s Noordenveld-Westerkwartier).

Overleg OR Novatec met OR gemeente Noordenveld
Het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad Novatec heeft in 2018 regelmatig gesprekken gevoerd
met een delegatie van de OR gemeente Noordenveld. Er werd onder andere gesproken 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 2018
werden alle ruim 50 medewerkers, die overgaan naar de gemeente Noordenveld, uitgenodigd voor een
bijeenkomst op het gemeentehuis in Roden. Dit ter voorbereiding op de overgang van Novatec naar
Noordenveld. Per brief zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de beëindiging van hun arbeidscontract bij
Novatec en de nieuwe arbeidsovereenkomst met de gemeente Noordenveld.

Het secretariaat van de ondernemingsraad Novatec
Per 1 januari 2019 is de secretaris van de OR, Jan van Wijk, in dienst getreden van de gemeente Noordenveld. Dit betekent dat hij afscheid moet nemen van de OR. Dit is medio december 2018 gebeurd in een
informele bijeenkomst.
Op verzoek van de OR heeft hij in de eerste maanden van 2019 nog wel het concept-Jaarverslag 2018
opgesteld.
Er is nu een ambtelijk secretaris, Aafien Abbing, van de gemeente Westerkwartier (secretariaat sociaal
domein, locatie Leek) aangesteld.

Opgesteld op 8 februari 2019
Jan van Wijk
Secretaris ondernemingsraad Novatec
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