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In warme herinnering: Aad Woelders
Een Koerskrant zonder Aad Woelders. Dat kan helemaal niet. En toch is het zo. Bijna vanaf de
dag dat Aad bij Novatec begon, was hij lid van de Koerskrant-redactie.
Altijd had hij ideeën voor onderwerpen. Daarbij vond hij het heel belangrijk
dat de stem van de medewerker een

plaats kreeg in de Koerskrant. Niet in
de vorm van ‘bobo’-verhalen in moeilijke managementtaal, maar herkenbare

en duidelijke artikelen voor de belangrijkste doelgroep van de Koerskrant: de
medewerkers.
Aad schreef zelf veel van de artikelen. Hij had een vlotte pen en omdat
hij goed wist wat er op de werkvloer
speelde, trof hij ook altijd de goede
toon. In de vergaderingen zat hij aan
tafel met (de laatste jaren) maar liefst
vijf vrouwen. Maar hij hield zich dapper
staande en als hij het nodig vond, bleef
hij op zijn strepen staan.
Dankzij de inzet van Aad lukte het in
2018 om de serie verhalen over de
passies van Novatec-medewerkers te
bundelen. Het prachtige boek ‘Novatec
60 jaar passie’ werd gepresenteerd op
het symposium ter gelegenheid van het
60-jarig bestaan van Novatec. Hij - en
wij - waren en zijn er heel trots op.
Nu gaan we zonder Aad verder. Het is
niet anders. Praktisch en nuchter als hij
was, zou hij dat zelf waarschijnlijk ook
gezegd hebben. Naast verdriet overheerst bij ons als redactie vooral het
enorme plezier waarmee we samen met
Aad maar liefst 53 Koerskranten maakten. Wij gaan hem vreselijk missen.
De redactie van de Koerskrant
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Afdeling Inpak II blijft
Door de coronamaatregelen zaten veel bedrijven ineens zonder of met
minder werk. Gedetacheerde medewerkers kwamen tijdelijk terug bij
Novatec. Voor hen werd een speciale afdeling opgericht: Inpak II.
Veilig werken in coronatijd
betekent schermen tussen
de werkplekken, looproutes, vaak handen wassen,
gespreide pauzes en vooral
afstand houden. Werkcoach
Tsjerk Reitsma: “Daar moet
je dan wel de ruimte voor
hebben en gelukkig is dat zo
bij Novatec. We konden zelfs
een aparte hal inrichten voor
de gedetacheerde medewerkers die tijdelijk zonder werk
zaten. Dat is wat nu Inpak II
heet.”
Ook als de coronamaatregelen niet meer nodig zijn, blijft

Inpak II bestaan, zegt Tsjerk.
“De afdeling Inpak I groeit uit
zijn jasje. Met Inpak II erbij
kunnen we de mensen beter
verdelen over de werkvloer.
Zeker de collega’s die niet zoveel prikkels kunnen verdragen zijn daar blij mee.”

deze groep. Dat betekent
onder meer dat medewerkers direct via de gemeente
bij ons aan het werk kun-

nen. Met Inpak II hebben we
ook plek voor die nieuwe
instroom. Deze afdeling is in
het leven geroepen vanwege
corona, maar blijft nu gewoon bestaan. Met de nieuwe
werkcoach van Inpak I, Bernard Zielstra, kunnen we het
samen allemaal goed aan.”

Bovendien rekent Novatec
er op dat de instroom van
medewerkers Nieuw Beschut
doorgaat. “De gemeente wil
graag het totale medewerkersbestand van Novatec
op peil houden. Wat daarbij
helpt is dat op 1 juli 2021 een
cao van kracht wordt voor

Samenwerking Westerkwartier en Kwekerij
Gemeente Westerkwartier en Novatec
Kwekerij gaan samenwerken bij het beheren
en onderhouden van het groen in de gemeente.
Op 1 februari is de overeenkomst voor een
langjarige samenwerking ondertekend.
Gemeente Westerkwartier
beheert heel veel bomen,
struiken, heesters en vaste
planten. Voor de inboet van
heesters en vaste planten
schakelt de gemeente nu

Novatec in. Inboet is het
vervangen van planten die
ziek of dood zijn, zodat er
levende en gezonde planten
in het plantsoen staan. De
nieuwe planten komen van

onze eigen kwekerij. Het
gaat om de meest toegepaste
heesters en vaste planten.
Mooie samenwerking
Ger Dekker van de Kwekerij is blij. “Het is een mooie
samenwerking! De gemeente
geeft van te voren aan welke
en hoeveel heesters en vaste
planten ze nodig heeft per
jaar. Zo weten wij waar we
mee aan de slag moeten.
Ook is het belangrijk dat
we nu zeker weten dat deze
planten worden afgenomen.
We willen immers niet met
de voorraad blijven zitten.”
Korte lijntjes
De kracht van de samenwerking zit in de korte lijntjes,
zegt Ger. “Omdat we ook
letterlijk dicht bij elkaar zitten, kunnen we snel hande-

len. Planten zijn gemakkelijk
af te halen en als we het op
tijd weten, kunnen we een
bestelling op locatie afleveren. Aan het einde van het
jaar wordt bekeken of deze
aantallen haalbaar zijn voor
Novatec. “Misschien kunnen
we in 2021 groeien in aantal
of soorten groen.”
Rondleiding
Leo Dop en Dennis Wiersum
van Team Groen informeren
de kwekerij-collega’s die
hiermee te maken krijgen.
Daarnaast komt er een
filmpje op Westernet over
de samenwerking. “En als
het weer kan, nodigen we
de collega’s van de gemeente
uit voor een rondleiding op
de Kwekerij. Dan kunnen we
kennis maken en laten zien
wat we doen.”
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Aan de slag bij de gemeente Westerkwartier
Iwan van der Ploeg en Richard Moorer zijn
nu al een jaar of vijf aan het werk bij het
ICT-team van de gemeente Westerkwartier.
Teamleider Frits Moorlag is blij met hen.
Vóór de oprichting van de
gemeente Westerkwartier,
werkten Grootegast, Leek,
Marum en Zuidhorn al samen op het gebied van ICT.
Frits: “Ik was op zoek naar
goed opgeleide medewerkers
die als een soort mobiele
helpdesk voor de verschillende locaties konden werken.
Daar hadden we zelf geen
formatie voor. In overleg met
Novatec hebben we dat toen
ingevuld als groepsdetachering. Iwan en Richard zaten
bij de eerste lichting.”
Leerpunt
Frits zocht medewerkers
met kennis van zaken op
ICT-gebied, maar het was

ook belangrijk dat ze met
mensen konden omgaan. Dat
was nog wel een leerpuntje.
Richard: “Ik ben meer van
het programmeren. Bellen bijvoorbeeld, vond ik
echt moeilijk. Dan zie je de
mensen niet waar je mee
spreekt.” Ook Iwan vond
de sociale contacten soms
ingewikkeld. “Maar het ging
al beter nadat ik bij Novatec een computercursus
heb gegeven, samen met
de managementassistente.
Dat hielp me wel over een
drempel.”
Expert
Na vijf jaar delen Iwan en Richard nog steeds een kamer,

Novatec als stemlokaal
Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was ook
bij Novatec een stembureau ingericht. René Paas,
commissaris van de Koning van de Provincie Groningen,
nam op 17 maart een kijkje. Hij twitterde: “Wat me goed
doet, is dat zoveel mensen in touw zijn om het precies,
professioneel en hygiënisch te organiseren. Stemmen gaat
anders dit jaar. Maar het gaat goed. En ik reken op een
flinke opkomst.” Met bijna 80% is dat gelukt.

maar doen ze inmiddels heel
verschillend werk. Iwan is
vaak onderweg om nieuwe
hardware op de werkplek te
installeren en problemen op
te lossen. Daarvoor haalde
hij met steun van de gemeente en Novatec zijn rijbewijs.
“Zonder auto kan het niet!”
Richard is expert in programmeren en het analyseren en oplossen van ICTproblemen.
Ontwikkeling
Vergeleken met vijf jaar
geleden maakten ze een hele
ontwikkeling door. Niet alleen hun vakkennis nam toe,
ook op persoonlijk gebied
hebben ze grote stappen
gezet. Iwan: “Ik ben veel
minder in mezelf gekeerd en
veel makkelijker in de omgang. Vroeger zou ik niet zo
snel een praatje met iemand
maken, maar nu wel.” Richard: “Bij Novatec was het
heel veilig. Ik had moeite met
mensen die ik niet kende,
dat gaat nu veel beter.” Frits
knikt. “Richard schrijft nu

cursussen en handleidingen
en geeft werkinstructies.
Geweldig!”
Afwisselend
Frits weet dat veel softwarebedrijven blij zouden zijn
met een programmeur als
Richard. Richard zelf twijfelt. “Het is misschien leuk,
maar ik ben ook bang dat
het eentonig is. Dat is het
voordeel van het werk hier,
dat is heel afwisselend.” Iwan
zou er tegenop zien om naar
een ander bedrijf te gaan.
“Ik ben niet heel ambitieus.
Wat heen en weer tuffen,
eerste hulp verlenen, problemen oplossen, dat bevalt
me prima. En de sociale
contacten hier vind ik heel
leuk.” Hij lacht: “Ik had niet
gedacht dat ik dat ooit zou
zeggen!”
Frits: “We zijn heel blij met
Richard en Iwan. Maar als
ze weg willen, zal ik ze niet
tegenhouden. Ik gun ze een
leuke baan.
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Aan het werk bij Bies
Meine Geert Alserda is
gedetacheerd bij Bies in
Marum. Bies is de grootste
toeleverancier van draai- en
freeswerk in Noord-Nederland.
Meine Geert zet zich al heel wat jaren in
voor Novatec. Hij werkte bij de groenvoorziening, het magazijn en het onderhoud van het gebouw aan de Feithsweg.
Via detachering was hij aan de slag bij
verschillende bedrijven. Sinds twee jaar
werkt Meine Geert bij Bies. Hier voelt
hij zich prima op zijn plek.
In april 2019, net na Pasen, maakte
Meine Geert kennis met het bedrijf. Dat
beviel beide partijen goed en een maand
later ging hij er aan de slag. Zijn werkplek is in een grote hal op de bovenverdieping. Hij wijst naar de stelling langs
de zijwand. “Die grote bakken daar, dat
is mijn werkvoorraad.”
Op zijn werktafels bij het raam staan
potten met kwasten in allerlei maten.
Meine Geert pakt een roestvrijstalen
cilinder van de werkbank. “Dit hoort
bij de belader van een vrachtwagen. Een
klein stukje ervan moet ik zwart verven.
De rest plak ik eerst af. Dat komt heel

precies, soms moet er maar één of twee
millimeter vrij blijven.”
Meine Geert werkt zelfstandig zijn
opdrachten af. “Ik weet wanneer iets af
moet zijn en daar zorg ik dan voor. De

“Er zijn weinig mensen die weten wat
autisme precies is.”
Op vrijdag 2 april was het de internationale ‘Dag van het Autisme’.
Deze dag is jaren geleden uitgeroepen door de Verenigde Naties en is
bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.
In het Streekblad en in De Krant verscheen een artikel waarin onze medewerker Erik vertelt over zijn eigen ervaringen. “Er zijn zoveel verschillende soorten
van autisme. Als mensen weten wat de ontwikkelingsstoornis precies inhoudt,
dan kan men er ook beter mee omgaan.”
Het hele artikel, waarin ook wethouder Bert Nederveen aan het woord komt,
kun je ook lezen op www.novatec.nl.

ene keer gaat het om kleine onderdelen,
de andere keer om grote. Nu ben ik
bezig met een bak met 172 onderdelen,
maar het zijn er ook wel eens 600. Het
is afwisselend werk en daar houd ik wel
van.”
Af en toe helpt hij mee in de fabriek
beneden. “Dat vind ik mooi werk. Het
is heel anders, maar als ze mij vertellen
hoe het moet, dan kan ik het.” Het is
duidelijk dat Meine Geert het naar zijn
zin heeft bij Bies. “Ik kan mijn eigen gang
gaan en - heel belangrijk - ik heb goede
collega’s die gelukkig ook wel eens een
grapje maken. Ik zit hier goed.”
Bies heeft in de zomerperiode een
vastgestelde bedrijfssluiting. Als Meine
Geert in die periode geen vakantie kan
of wil nemen, gaat hij bij Novatec aan de
slag. “Daar doe ik allerlei onderhoudsen verfklusjes in en om het gebouw.
Ook dan werk ik vrij zelfstandig.” Hij
knipoogt: “Ach, ik heb veel ervaring en
zeker geen twee linkerhanden, dat komt
wel goed!”
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‘Ik kan meer dan ik dacht!’
Waar ontwikkeling werkt
De coronamaatregelen zorgen
soms ook voor kansen. Toen
het werk in de Kringloopwinkel
terugliep en alles schoon en
opgeruimd was, had Edith
Baron-Olthuis tijd om een
training te volgen.
Edith was altijd gedetacheerd en wilde
graag weer aan de slag buiten Novatec.
“Jammer genoeg kwam er niets voorbij
wat ik leuk vond. De werkcoach kwam
toen met een training Leidinggeven in
de praktijk. Probeer het maar, zei hij.
Dat vond ik heel spannend! Zelf had ik
nooit gedacht dat dat iets voor mij zou
zijn.”
Aansporen
“Op de training leerden we hoe je
omgaat met allerlei type mensen.
Het begint ermee dat je herkent hoe
iemand in elkaar zit. We deden rollenspellen om dat te oefenen. Ik ben zelf
nogal onzeker en vind het lastig om met
dominante mensen om te gaan. In een
rollenspel moest ik mensen aansporen
om te gaan opruimen en vegen. Sommige mensen hebben daar geen zin in.
Dan moet je op je strepen staan, want
het moet wel gebeuren!”

Duidelijk zijn
“In het rollenspel liet ik de mensen
veel te lang doorpraten. Ik durfde niet
in te grijpen. Dat komt omdat ik wil
dat anderen me aardig vinden. Maar
soms gaat het daar niet om. Het is veel
belangrijker dat je duidelijk bent. Nu

‘Milieupuut’ bij Novatec
Op één van de Inpakafdelingen
van Novatec wordt hard
gewerkt aan het sorteren van

weet ik dat je onzekere mensen meer
moet begeleiden. Dominante types
hebben juist minder uitleg nodig, die
moet je meer hun gang laten gaan. Maar
je moet wel snel ingrijpen als het niet
goed gaat.”
Leerzaam
Samen met de cursusleidster was Edith
de enige vrouw in de groep. “Dat was
geen enkel probleem, hoor, dat ging
prima! Ik vond de hele training leuk en
leerzaam. Ik had nooit gedacht dat ik
dit kon, maar nu zie ik best mogelijkheden voor mezelf. Ik vind het heel leuk
om mensen te begeleiden en vooruit te
helpen. Daar leer je zelf ook weer van.
Ik kan meer dan ik dacht.”

de ‘milieupuut’ (voorheen
milieuzak) voor onze gemeente
Westerkwartier. De ‘puten’ gaan
naar alle uitgiftepunten in de
gemeente.

Ondertussen is de Kringloopwinkel nog
steeds dicht en werkt Edith met haar
collega’s in een aparte ruimte bij Novatec. “Het is fijn dat het zo kan, maar
hopelijk gaat de Kringloopwinkel snel
weer open.”
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Even voorstellen…
In deze rubriek stellen we collega's voor die bij Nieuw Beschut in dienst zijn gekomen.
De eerste medewerker in deze serie is

Elisa van der Velde (21)
Naam
In dienst sinds
Werkt bij
In haar vrije tijd

Elisa van der Velde
november 2020
Novatec Schoonmaak & catering
zit ze graag achter de naaimachine om boxkleden te naaien
en gaat ze naar de autocross (met haar vriend)
Woont in
Tot mijn 7e woonde ik in Grootegast, nu met veel plezier
in Marum
Wil wel wonen in Friesland trekt me wel, ook omdat mijn vriend daar woont
Is dol op
kip tandoori
Houdt niet van zuurkool stamppot!
Droomt van
werken in de kinderopvang

Lekker fris
Op de praktijkschool kwam Elisa
erachter dat ze echt geen groene
vingers had. Ze koos voor Werken in
de Zorg en voor Schoonmaak. Van dat
laatste heeft ze nu haar werk gemaakt.
“Ik vind het fijn als alles weer lekker
fris is. Dan denk ik: zo, nu kunnen de
mensen weer komen!”
Afwisselend
Bij Novatec liep Elisa stage in de
Kringloopwinkel en op de afdeling
Inpak. Daarna had ze een goed
gesprek met werkcoach Bernard.
“Hij vroeg: wat vind je nou echt leuk?
Schoonmaken en in de kantine werken,
zei ik. Dat is lekker afwisselend. Je
komt het hele gebouw door en maakt
met iedereen een praatje. En nu ben ik
hier aan de slag.”

tegelijk in de kantine zitten. Na iedere
ronde maken we alles schoon. Ook
doen we twee desinfectierondes per
dag. Dan maken we alles schoon waar
mensen met hun handen aan zitten,
zoals de deurklinken. Ik vind het niet
erg, dat extra werk, maar ik hoop wel
dat corona snel voorbij is.”

Sterker
Als je de stages meetelt, loopt Elisa nu
al twee jaar bij Novatec rond. “Ik ben
wel anders geworden. Vroeger hield ik
alles binnen, hier heb ik geleerd om mij
beter te verwoorden. Ik ben sterker
geworden en kan mij beter uiten.”

CDA-leden bezoeken Kwekerij

Corona
Corona bezorgt Elisa en haar collega’s
behoorlijk wat werk. “Er zijn meer
pauzes, zodat er minder mensen

CDA-leden Lea van der Tuin
(kandidaat Tweede kamerlid)
en Ria Horenga (lid Provinciale
Staten Groningen) brachten
een bezoek aan de kwekerij
van Novatec. Ze toonden
grote belangstelling voor onze
werkomgeving en medewerkers.
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