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Nieuwsbrief december 2021
Kerstbericht van het MT
Wat is de tijd voorbij gevlogen. Nog een paar weken en het is kerst. Terugkijkend was het afgelopen jaar een
bijzonder jaar met hoogte- en dieptepunten. We hebben nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Er zijn
medewerkers gestopt met werken en helaas zijn enkele collega’s dit jaar overleden. Dat is heel verdrieting.
Bovendien is corona nog altijd onder ons; daar hebben we helaas mee te maken. Daarom blijft het des te
belangrijker om elkaar te helpen waar dat nodig of gewenst is. Daar staan we immers als iederz voor.
Gelijktijdig is het mooi om te zien dat we kunnen vertrouwen op de enorme ervaring die iederz in haar 60-jarig
bestaan heeft opgebouwd. Er was dit jaar gelukkig voldoende werk, er zijn nieuwe klanten binnengehaald en tal van
mensen zijn geholpen met het vinden van een baan binnen (of buiten) iederz. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers.
Daar ontkom je niet aan. Zo stopt Niemeijer met de werkzaamheden in Groningen. Gelukkig kunnen we dat
opvangen en er voor zorgen dat de medewerkers weer bij ons worden ondergebracht.
Het komende jaar staat natuurlijk in het teken van de nieuwbouw. Op dit moment verloopt de bouw volgens
planning en zal het pand eind november worden opgeleverd. De verhuizing kan dan worden opgestart. Op welke
manier (in één keer of per afdeling) moet nog worden uitgedacht. Een spannende tijd, maar ook een mooi
vooruitzicht! Het wordt een prachtig nieuw gebouw. Een mooie werkplek waar je straks fijn in kunt werken.
Er zal de komende tijd steeds meer te vertellen zijn over de voortgang van de nieuwbouw. Via de wenmuren kunnen
jullie dit volgen, maar ook komen er speciale magazines over de nieuwbouw. Binnenkort valt het eerste magazine op
je deurmat en ook in deze nieuwsbrief is er aandacht voor de nieuwbouw. Ook zullen er in de loop van het jaar
video’s komen zodat je kunt zien hoe de bouw vordert en hoe het gebouw er van binnen uitziet. We gaan
bijeenkomsten organiseren, (als dat corona technisch kan) en we regelen kijkdagen tegen de tijd dat het mogelijk is
om het pand van binnen te zien. Kortom veel om naar uit te kijken.
Zo worden we straks één iederz, één organisatie op één locatie. Dat betekent dat we ook werken aan meer
eenduidigheid. We maken komend jaar een overzicht van opleidingen en trainingen zodat alle medewerkers goed
kunnen zien wat er is aan opleidingen en duidelijk wordt waar je je kunt aanmelden. Ook vinden we het belangrijk
dat de POP-gesprekken op een eenduidige manier worden gevoerd.
Alle leidinggevenden hebben het afgelopen jaar een training gehad om op de iederz manier POP gesprekken te
voeren. Uitgangspunt is dat iedereen zich gehoord en gezien voelt, en er gekeken wordt naar wensen en doelen.
Leidinggevenden gaan ook een training volgen over de manier waarop zij (werk)overleggen kunnen voeren volgens
de iederz werkwijze. Als het goed is gaan jullie het komende jaar hier iets van merken. We zijn benieuwd!
Natuurlijk zijn er nog tal van andere zaken die het komend jaar aandacht vragen op weg naar één iederz, één
organisatie op één locatie. We houden jullie op de hoogte.
Voor nu wensen we jullie allemaal gezondheid en fijne feestdagen toe!
Ankie Meijer, Bernd er Keurs, Harm Wijkstra, Ingrid Voerman, Maria Piet, Olga de Jong en Leo Flooren
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Afdeling in beeld
In deze nieuwsbrief een verhaal over de kantines van iederz, waar dagelijks onder leiding van de bij iedereen wel
bekende Leo Hazekamp. “Team Kantine” bestaat uit, werkleider Leo, 2 begeleiders en 24 medewerkers.
Zij verzorgen de dagelijkse kantineverkoop tijdens de lunch op alle locaties van iederz, dat zijn er momenteel 4. Het
uitgangspunt daarbij is dat het eten betaalbaar en gezond moet zijn!
Naast de dagelijkse lunch in de kantines verzorgt het team ook regelmatig de catering van evenementen van de
gemeente. Recent waren dat bijvoorbeeld de hapjes en drankjes tijdens het slaan van de ‘eerste paal’ van de
nieuwbouwlocatie van iederz. Dat was een groot succes. Ook verzorgen ze vaak de catering tijdens jubileum
recepties van collega’s binnen de gemeente. Het team probeert er altijd weer een feestje van te maken, en ze
maken altijd gezamenlijk een plan voor de bereidingen. Er zijn een paar mensen in de keuken die heel creatief zijn,
zodat er veel verschillende gerechten worden gemaakt! Gemeente breed weet men wel wat iederz allemaal kan,
dus ze doen heel regelmatig leuke opdrachten.

Gefeliciteerd! iederz heeft een certificering behaald!
Voor één van onze klanten verpakken we geneesmiddelen voor de Amerikaanse markt. Niet elk bedrijf mag zomaar
geneesmiddelen verpakken. Om dit werk te mogen doen heb je een certificering nodig. Je moet dan aan een aantal
eisen voldoen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Geneesmiddelen kunnen immers gevaarlijk zijn voor de mens.
Eind oktober is er een audit (onderzoek) geweest. Zowel de klant en een externe partij hebben gecontroleerd of we
wel voldoen aan de eisen van de certificering. We zijn met vlag en wimpel geslaagd en er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd. We zijn allemaal trots op dit resultaat wat we samen, met onze medewerkers, behaald hebben.
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Samenwerkingsovereenkomst met de Mytylschool
Op 17 november heeft iederz de samenwerking tussen iederz en de Mytylschool Prins Johan Friso officieel gemaakt!
Wethouder Carine Bloemhoff tekende namens ons, Akkelys Lukkes namens Openbaar Onderwijs Groningen en Tim
ten Wolde en leerling Mika namens de school.
De samenwerking met de mytylschool bestaat al heel lang: enkelen van jullie zullen er ook op school gezeten
hebben! Ook komen er elk jaar stagiairs onze kant op. Wij vonden het belangrijk om deze samenwerking “officieel”
te maken door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.
De belangrijkste afspraken die daarin staan? De komende jaren gaan wij samen optrekken om de leerlingen naar
(beschutte) arbeid te begeleiden. Wij doen dit door samen stages te organiseren, werk uit te wisselen en aan
kennisdeling te doen!

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.
Vorige keer ging het over chocolade. Nu hebben we het over…….hout!
Wist je dat:
-We een kleine houtafdeling hebben aan de van der Hoopstraat?
-We daar houten speelgoed maken voor Speelbelovend?
-We bezig zijn aan een opdracht om maar liefst 1500 houten kaarthouders te maken?
-We ook een aantal houten bedden hebben gemaakt in de vorm van volkswagenbusjes?
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Update bouw iederz
We zijn inmiddels al weer dik twee maanden aan het bouwen. Op de bouwplaats zie je daar nog niet zo veel van,
want het meeste werk gebeurt nu onder de grond. Dit is allemaal voorbereiding, zodat we straks de fundering
kunnen leggen waarop de staalconstructie komt te staan. In januari gaan we pas echt de eerste contouren van het
nieuwe gebouw zien ontstaan.
Achter de schermen is er een team druk bezig om alle plattegronden helemaal af te maken, zodat spullen ingekocht
kunnen worden en deze in de planning besteld kunnen worden. Dit heet ook wel het Uitvoerend Ontwerp. Alle
tekeningen worden in detail uitgewerkt zodat straks elk schroefje en boutje op de juiste plek zit. Er wordt ook al druk
gepraat over hoe het gebouw er van binnen uit moet gaan zien. Het team bespreekt vragen met elkaar als ‘Welke
kleuren gaan we gebruiken?’ en ‘Hoe gaan we de muren bekleden?’.
Om jullie nog meer informatie over het nieuwe gebouw te geven, brengen we voor de kerst een magazine uit: iederz
bouwt! Hierin vind je niet alleen maar nieuws over de bouw, maar lees je ook verschillende interviews met personen
die te maken hebben met het nieuwe gebouw. Nog even geduld dus, binnenkort krijgen jullie deze thuis gestuurd.
Als alles goed gaat, is het nieuwe gebouw eind 2022 klaar. Tot die tijd staat er nog heel veel te gebeuren! We
proberen jullie hier zo goed mogelijk van op de hoogte te houden via de wenmuur, met het magazine en door
nieuwsbrieven. Al deze informatie is ook terug te vinden op mijniederz.
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Corona herhaalde oproep: wees alsjeblieft voorzicht
Zoals jullie ongetwijfeld meegekregen hebben, zijn de besmettingen landelijk nog steeds erg hoog en dat is zorgelijk.
Als iederz doen we er van alles aan om te voorkomen dat de besmettingen oplopen. Daarbij hebben we elkaar hard
nodig. Wees dus voorzichtig en hou je aan de maatregelen:
Binnen in de gebouwen geldt een mondkapjesplicht.
➢ Bij binnenkomst in de gebouwen draag je een mondkapje en ontsmet je je handen met het
desinfectiemiddel wat bij de ingangen hangt.
➢ Wanneer je je werkplek verlaat, je je mondkapje draagt (met uitzondering van collega’s die om medische
redenen geen mondkapje mogen dragen).
➢ De 1,5 meter is verplicht binnen onze gebouwen. Dat betekent dat de aanpassingen weer worden
teruggebracht en de looproutes worden aangepast.
De basisregels blijven van kracht:

Wanneer laat je je testen en ga je naar de GGD?
Als je klachten hebt laat je je testen door de GGD. Ook als je volledig bent gevaccineerd of al corona hebt gehad
➢ Bij een positieve test blijf je thuis, ga je in quarantaine en meld je dit bij je leidinggevende.
➢ Bij een negatieve test stopt de thuisquarantaine en kun je naar het werk komen.
➢ Wanneer je (meer dan 15 minuten) in contact bent/is geweest met iemand die achteraf besmet blijkt te zijn,
moet je je laten testen door de GGD. Een zelftest doen is dan niet voldoende.
➢ Je moet in ieder geval in quarantaine als een huisgenoot besmet is. Alle andere (gevaccineerde en
ongevaccineerde) huisgenoten moeten óók in quarantaine. Je meldt de quarantaine bij je leidinggevende.
➢ Voor werkleiders/ondersteunend personeel geldt dat wanneer zij zich goed genoeg voelen, ze in overleg met
hun leidinggevende thuis aan het werk kunnen.
Meer informatie
Voor meer informatie vanuit de Rijksoverheid zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Heb je vragen? Natuurlijk kun je altijd terecht bij je leidinggevende.
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Vacatures voor medewerkers Nieuw Beschut, SW en ambtenaren vind je hier
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

Handig om te weten: uitbetalingsdata 2022
De betaaldata salarissen 2022 zijn bekend. De salarissen worden betaald op de 23e van iedere maand. Als de 23e in
een weekend valt, dan is betaaldatum de vrijdag ervoor. In december wordt het salaris betaald op 19 december.
Deze betaaldata zijn gelijk aan de betaaldata van de gemeente Groningen.

2022
Uitbetalingsdata salarissen

Januari

vrijdag 21 januari

Februari

woensdag 23 februari

Maart

woensdag 23 maart

April

vrijdag 22 april

Mei

maandag 23 mei

Juni

donderdag 23 juni

Juli

vrijdag 22 juli

Augustus

dinsdag 23 augustus

September

vrijdag 23 september

Oktober

vrijdag 21 oktober

November

woensdag 23 november

December

maandag 19 december
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Collectieve dagen 2022
De volgende dagen zijn met instemming van de OR als collectief aangemerkt voor het jaar 2022:
Goede vrijdag
Bevrijdingsdag (doelgroep cao Aan de Slag)
Dag na Bevrijdingsdag
Dag na Hemelvaart
Periode tussen Kerst en Oud en Nieuw

Vrijdag 15 april 2022
Donderdag 5 mei 2022
Vrijdag 6 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30
december 2022

Voor gedetacheerden geldt dat zij de werktijden van de inlener volgen. Medewerkers die volgens hun werkrooster
geen compensatie-uren opbouwen, kunnen de verplichte vrije dagen van hun verlof afschrijven. Of als het qua
persoonlijke belasting kan, deze uren compenseren door vooraf extra uren te werken.

Fijne feestdagen!
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