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Afdeling in beeld  
 

In deze nieuwsbrief brengen we de afdelingen van Reggy Altman in beeld! Reggy geeft leiding aan 3 heel 
verschillende afdelingen. Op de Armstrong/Knauf afdeling worden plafondplaatsamples en foldermateriaal 
verpakt wat vervolgens verscheept wordt.  
Op de montage afdeling worden voornamelijk elektrotechnische werkzaamheden gedaan, denk hierbij aan 
het maken van draadbomen en in elkaar zetten van armaturen, wandstopcontactdozen en 
besturingskastjes.  
Op de metaalafdeling worden bijvoorbeeld de ophangsystemen voor de plafond platen verwerkt maar ook 
worden er gatenpatroon in elektro-kastjes gestanst.  De afdeling staat daarbij in nauw contact met de 
klanten.   
“De leukste momenten vind ik als we een compliment krijgen van de klant” vertelt Reggy. “Laatst was er 
een klant op bezoek, die vroeg of ik de medewerkers wel dagelijks complimenteerde voor hun werk: hij 
was namelijk onder de indruk van hoe hard en secuur er wordt gewerkt”. 
Volgende maand brengen we de afdeling van Johan Boer in beeld! 
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Wist je dat… 
In deze rubriek komen wetenwaardigheden aan bod. Sommige dingen zul je misschien weten en andere 
niet. Elke maand worden een paar “wist je dat…” in de nieuwsbrief opgenomen. Dit keer gaat het over het 
instroomportaal.  
 
Het instroomportaal is de afdeling van iederz waar iedereen binnenkomt. Bij het instroomportaal wordt 
gekeken naar wat mensen kunnen en willen en vervolgens komt er een vervolg. Dit kan zowel op één van 
de afdelingen bij iederz zijn als werken en/of leren op een andere plek of organisatie. 
 
Wist je dat… 
-Het instroomportaal in augustus 2018 is gestart? En dus ruim 3 jaar bestaat? 
-Er 225 deelnemers in het instroomportaal een ontwikkeltraject hebben gevolgd? 
-Hiervan 59 deelnemers een contract bij iederz hebben gekregen? En dus onze collega’s zijn geworden? De 
anderen elders hun traject vervolgen? 
-Er in totaal 55 statushouders door het instroomportaal zijn geholpen? 
 
Mooi dat we als iederz werken mogelijk maken, daar zijn we trots op! 

 
Even voorstellen  
Even voorstellen is een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. We vragen aan de mensen die nieuw 
binnenkomen bij iederz in de begeleiding en ondersteuning van medewerkers zich even voor te stellen. 
Het is geen verplichting, maar wordt wel op prijs gesteld. We willen immers allemaal graag weten wie er bij 
iederz rondlopen! Vorige maand hebben jullie kunnen kennismaken via deze nieuwsbrief met Joop van 
Schie, werkleider aan de Hooghoudtstraat, Naomi Dijkstra, Young Professional en Robert Bloema, HR-
medewerker bij iederz. Vandaag is het de beurt aan Gulhan Erdogan: 
 
‘Hallo ik ben Gulhan Erdogan. Ik heb Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen gestudeerd. Ik heb 7 jaar lang bij een belastingadvieskantoor gewerkt. Daarna ben ik als fiscalist 
2 jaar lang bij de Belastingdienst werkzaam geweest.  In mijn vrije tijd houd ik ervan om samen met mijn 
vriend in de natuur te wandelen en samen te koken.  
Vanaf augustus 2021 werk ik met veel enthousiasme bij loonadministratie van iederz als senior 
salarisadministrateur’.  
Welkom Gulhan! 

 
Wil je eens iets anders? Kijk naar de vacatures! 

Op mijniederz kun je de detacheringsvacatures en de vacatures die de gemeente heeft vinden. 
Heb je een leuke vacature zien staan? Meld dit bij je werkleider of consulent. Hij/zij kan dan contact 
opnemen met de plaatser van de vacature voor meer informatie. 
Als iederz-medewerker kun je ook solliciteren op de interne vacatures van de gemeente Groningen. Deze 
vacatures staan op de website groningen.easycruit.com 
Zo log je in: ga naar www.iederz.nl 
Ga naar mijniederz 
Log in met de gebruikersnaam: medewerkeriederz 
Wachtwoord: sesam 
 

 

https://groningen.easycruit.com/
http://www.iederz.nl/
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Eerste paal nieuwbouw iederz de grond in 
Zoals de meesten van jullie wel vernomen hebben heeft wethouder Carine Bloemhoff donderdag 30 
september de eerste paal van de nieuwbouw van iederz aan de Uppsalaweg de grond in geslagen. Zij deed 
dit met collega’s Jairo Jobing en Jessica Kajuiter. Kijk op mijniederz voor het filmpje van deze feestelijke 
gebeurtenis. Alle nieuws over de bouw kun je ook lezen en bekijken op de wenmuren die op de iederz 
locaties zijn geplaatst.  
 

 
Wethouder Carine Bloemhoff, Jessica en Jairo verrichten de starthandeling van de bouw. 
 

De Corona regels 

De prognoses voor hoe corona zich de komende herfst- en wintermaanden verder ontwikkelt, zijn slechter 
dan eerder gedacht, het aantal besmettingen in het land stijgt weer. Dat schrijft het Outbreak 
Management Team in een advies aan de regering. Het OMT adviseert om nu niet al verder te gaan met 
versoepelen. We zijn benieuwd naar de volgende persconferentie waar we dan horen op welke wijze we 
hiermee om moeten gaan. iederz volgt vanzelfsprekend de richtlijnen van de Rijksoverheid en de 
gemeente Groningen.  
 
"Het blijft nu wel extra belangrijk om voorzichtig te zijn”, zegt Leo Flooren, directeur iederz . "Ik herhaal het 
nog maar een keer: zorg voor je eigen veiligheid en van je collega’s en blijf de regels die nu gelden volgen”.   
__________________________________________________________________________________________ 

Ook zijn de basisregels nog steeds belangrijk, dus: 
Was vaak en goed je handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden. 

• Doe dit altijd als je thuiskomt of ergens op bezoek komt. 
• Raak je gezicht zo min mogelijk aan. 
• Hoest of nies in je elleboog. 
• Schud geen handen. 

Heb je klachten die horen bij corona? Blijf thuis en maak een afspraak om je te laten testen.  
• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.  
• Blijf thuis tot je de testuitslag weet. 

___________________________________________________________________________________ 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

