
1 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gic.nl%2Feconomie%2Fsociale-

werkleerbedrijf-iederz-uit-groningen-steeds-meer-beschutte-werkplekken-nieuwe-

website&psig=AOvVaw3hkzYAKM4jb53NpxLwb-

hx&ust=1587210736805000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDY6_Oy7-

gCFQAAAAAdAAAAABAN  

 

Afdeling /medewerker  in beeld (Mark) 
 
Om onze afdelingen te kunnen laten werken is het nodig dat er een constante aanlevering is van producten die we 

kunnen verwerken. In de magazijnen van iederz wordt dan ook altijd hard gewerkt. Het magazijn vormt een centraal 

punt in ons bedrijf, waarin de inslag, opslag en uitgifte van goederen richting afdelingen wordt geregeld en 

gecoördineerd.  “Team magazijn” bestaat uit  12 medewerkers, verspreid over 3 locaties (Peizerweg, van der 

Hoopstraat en de Hooghoudtstraat). Het werken in en rondom het magazijn is heel dynamisch, je zit nooit op een 

vaste plek en hebt veel contact met klanten, chauffeurs en collega’s. Het werk gaat de hele dag door en de collega’s 

zijn altijd druk bezig met orders.  

Dat ze in het magazijn nooit stilzitten is ook terug te zien in cijfers;  in 2021 zijn alleen al in het magazijn aan de 

Peizerweg maar liefst 1196 orders afgehandeld, 1319 ongeplande ontvangsten verwerkt en 153 volle vrachtwagens 

geladen! 

De afgelopen periode heeft het magazijn met enige regelmaat versterking van medewerkers die een 

opleidingstraject volgen (het halen van een praktijkverklaring) en PRO-VSO stagiaires. Het team vindt het super leuk 

om deze mensen op weg te helpen.  

Julian (op de foto) werkt al 14 jaar met veel plezier op onze locatie aan de Peizerweg;  

‘’Ik vind het prachtig om hier te werken. Ik vind het werk erg afwisselend; stapelen, sealen, orders picken. Ook de 

sfeer met mijn collega’s is goed‘’. 

  
 
Nieuwe Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er) 
Renée Swarte heeft eind 2021 al even meegedraaid als Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB’er), sinds 2022 is ze 
toegevoegd aan het team van Zorg van de Zaak wat de arbodienstverlening voor iederz verzorgt. Omdat jullie haar 
naam in de toekomst vaker zullen tegenkomen stelt ze zich graag voor. In de volgende iederz nieuwsbrief zal  Renée 
zich ook aan de medewerkers voorstellen.  
In onderstaande stukje stelt Renée zich voor: 
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Mijn naam is Renée Swarte, ik ben geboren en getogen in de stad Groningen. 
Van oorsprong ben ik verpleegkundige en heb jaren gewerkt in het Martiniziekenhuis. 
Een aantal jaren geleden ben ik doorgestroomd als praktijkondersteuner 
bedrijfsarts en werkzaam bij de arbodienst van het Martiniziekenhuis. 
Sinds 2021 werk ik bij Zorg van de Zaak en ik ben met ingang van half oktober 2021 
toegevoegd aan het team wat samenwerkt met iederz. Samen met Tineke Hijma en 
Cora Warnaar begeleiden we medewerkers en adviseren leidinggevenden bij 
ziekte/verzuim maar het liefst nog voordat dit plaats vindt. Ik kijk uit naar een goede 
samenwerking en ga er vanuit dat mijn adviezen bijdragen aan een gezonde en goede inzetbaarheid voor 
medewerkers bij iederz!  
 
 

Registratie compensatie uren  
Als je per maand meer uren werkt dan is afgesproken in je arbeidsovereenkomst, bouw je compensatie-uren op.  
Deze uren werden altijd aan het begin van het jaar bijgeschreven op je verlofkaart, ook al had je ze nog niet gewerkt.  
Maar soms loopt een jaar helaas niet zoals je had verwacht. Het kan zijn dat je ziek wordt of dat er andere redenen 
zijn zoals een urenwijziging. Als deze situaties zich voordoen staan er eigenlijk teveel uren op je verlofkaart, je hebt 
de extra uren immers niet kunnen werken. Dat is niet handig als je een vakantie of een verlofperiode wilt plannen. 
 
Om ervoor te zorgen dat je altijd precies weet hoeveel verlof je kunt opnemen, worden vanaf januari 2022 
compensatie-uren automatisch elke maand bijgeschreven als je ze hebt gewerkt. Als je bijvoorbeeld in een maand 
ziek bent geweest worden er dus minder of geen compensatie-uren bijgeschreven. Zo weet je altijd precies hoeveel 
verlof- en compensatie-uren je hebt en dat is fijn.  
 
Als je compensatie-uren opbouwt zul je nu dus minder verlofuren op je kaart zien staan als dat je gewent bent. Maar 
maak je niet ongerust: elke maand worden de gewerkte compensatie-uren er weer bij opgeteld. Ga gerust naar je 
werkleider als je hier nog vragen over hebt of loop even langs bij Personeelszaken.  
En wat fijn is om te weten: begin dit jaar wordt het mogelijk om een linkje op je mobiele telefoon te krijgen 
waardoor je altijd je saldo verlof- en compensatie-uren kunt zien. Hier ga je nog wel meer over horen. Voor 
gedetacheerde medewerkers geldt dat zij deze link al hebben. 
 

Jubilaris  
Otto Houkes is 56 jaar en deze maand is Otto maar liefst 40 jaar in dienst bij iederz. Otto is op zijn 16de 
vervroegd van school gegaan en is toen bij iederz terecht gekomen. In 1ste instantie kwam Otto terecht in 
de plantsoenendienst: een korte periode aan de Helperzoom en daarna in de Wijert. Otto wilde graag wat 
anders doen en kwam toen terecht bij Beatrixoord: hier herstelde hij voornamelijk rolstoelen. Het werk 
was leuk maar het vele binnen zitten was niks voor Otto: hij moest buiten zijn!  
 
Vervolgens kwam er een mogelijkheid om gedetacheerd te worden bij FC Groningen: hier heeft Otto 30 
jaar gewerkt als manusje-van-alles: reparatieklussen in en rond het stadion, velden maaien, klussen bij 
spelers thuis: het werk was zeer afwisselend. Otto heeft alles meegemaakt met de FC: promotie, 
degradatie, de FIOD invallen, Europees voetbal. Na de overgang naar het nieuwe stadion verviel de functie 
van Otto helaas. Na nog een korte periode bij de jeugdafdeling van FC Groningen is Otto inmiddels weer 
“intern”.  
 
Momenteel is hij werkzaam bij stadsbeheer, waar hij vooral veel maaiwerkzaamheden doet.  
“Ook leuk werk. Vooral in de zomer is het heerlijk om buiten te werken. Bijkomend voordeel van mijn 
huidige werk is dat ik op allerlei plekken kom: erg afwisselend. Hier hou ik het nog wel even vol!” 
Wij feliciteren Otto met zijn jubileum en wensen hem nog veel werkplezier toe!  
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Update bouw iederz 
 

Een nieuw jaar is gestart en dat betekent: vooruitgang in de nieuwbouw! Dat we vooruit gaan is straks goed aan 

de bouw van het nieuwe iederz te zien. We zijn vanaf 17 januari namelijk gestart met de staalconstructie. Eerder 

kon je nog niet zoveel zien aan de bouw, omdat veel werk onder de grond gebeurde. Maar nu gaan we dus 

eindelijk omhoog bouwen en dat is best spectaculair! 

 

We gaan de komende weken dus de eerste vormen van het gebouw zien. Het riool is inmiddels helemaal onder 

en voor het grootste gedeelte om het gebouw heen gelegd. We ronden ook de fundering van het gebouw af. Vrij 

snel daarna kunnen we de vloer voor de begane grond ook afmaken. Hierin zit dan zelfs al de vloerverwarming 

verwerkt. Begin februari is de hele vloer voor de begane grond klaar. 

 

We gaan vanaf februari zelfs zo snel dat we al kunnen starten met het bouwen aan de vloer van de eerste 

verdieping. Daarvoor is het belangrijk dat de staalbalken die de vloer zullen ondersteunen gelegd worden. Dit zal 

ook een paar weken duren, want het is natuurlijk belangrijk dat de constructie van de stalen balken en 

kolommen stevig staat.    

 

Er staat dus veel te gebeuren en voor het eerst gaan jullie de vormen van het gebouw zien. Hou de wenmuren 

goed in de gaten, want hier delen we binnenkort veel nieuwe foto’s en video’s op. En om alvast even vooruit te 

kijken naar het voorjaar: dan staat er weer een feestelijk momentje in de planning! Daarover horen jullie later 

meer.  
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Overzicht van de bouwplaats, januari 2022 

 
 

Voorbereiding voor de vloerverwarming waar de begane vloer overheen komt, januari 2022 
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Vernieuwd informatieboekje 
In maart vorig jaar hebben we voor alle medewerkers van iederz de eerste versie van het introductieboekje 
beschikbaar gesteld. Inmiddels is er een nieuwe CAO SW én is er de CAO Aan de Slag voor de medewerker 
Nieuw Beschut. De informatie in het boekje is daardoor  hier en daar verouderd. Er is daarom een nieuwe 
versie van het boekje gemaakt, of eigenlijk zijn het nu twee versies. Deze twee boekjes zijn in de basis gelijk, 
want we zijn immers één iederz. Maar doordat er nu sprake is van twee CAO’s zijn er enkele verschillen. Om 
het voor iedereen overzichtelijk te houden leggen we deze verschillende regelingen uit in aparte boekjes: 
één voor de medewerker Nieuw Beschut en één voor de medewerker SW. 
 
Introductieboekje wordt informatieboekje 
Omdat we één iederz zijn en de boekjes bedoeld zijn voor nieuwe én bestaande medewerkers, noemen we 
het introductieboekje nu het informatieboekje.  
In het informatieboekje vind je de antwoorden op allerlei vragen die je kunt hebben over de verschillende 
regelingen die op jou van toepassing zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als het aanvragen van verlof, het 
volgen van een opleiding en het melden van ziekte. In het boekje staat vooral informatie die te maken heeft 
met je werk bij iederz. Soms verwijzen we in het boekje ook naar een andere plek waar je het antwoord op je 
vraag kunt vinden. 
 
Fysiek informatieboekje 
Nieuwe medewerkers van iederz krijgen het informatieboekje mee met een informatiemapje waar 
aanvullende informatie in zit. Voor bestaande medewerkers liggen er een aantal informatieboekjes bij de 
werkleiders of ter inzage op een centrale plek op de verschillende  locaties. 
 
Mijniederz 
Omdat de informatie voor iedereen binnen iederz belangrijk is, kun je het informatieboekje ook vinden op 
mijniederz onder het kopje “Personeelszaken”. Mijniederz vind je op de website van iederz (www.iederz.nl). 
Rechts onderaan de pagina zie je “Mijn iederz”. Klik daarop en vul de gebruikersnaam in: medewerkeriederz 
Vervolgens vul je het wachtwoord in: sesam  

 

http://www.iederz.nl/
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Laatste nieuws over de pensioen mogelijkheden voor Thermiek en iederz 
 

Alle medewerkers van iederz en Thermiek BV bouwen pensioen op bij Pensioenfonds Werk en Re-integratie (PWRI). 
In dit bericht kun je lezen wat de veranderingen zijn met ingang van 1 januari 2022.  
 
Financiële positie van PWRI is verbeterd:  Pensioen gaat omhoog 
Vanaf 1 januari 2022 verhoogt PWRI voor alle deelnemers het pensioen met 0,71%. Deze verhoging geldt voor de 
pensioenen die nog worden opgebouwd én voor de pensioenen die al worden uitbetaald.  
 
Pensioenpremie blijft gelijk in 2022 
De premie die wij samen als werkgever en werknemer betalen voor jouw pensioen, verandert niet in 2022. Deze 
premie blijft 23,8%. De werkgever betaalt 70% van de totale premie, jijzelf betaalt 30%. De hoogte van de door jou 
betaalde premie is afhankelijk van de hoogte van jouw salaris. 
 
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) en pensioen 
In de Cao SW zijn afspraken gemaakt over een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Wanneer je voldoet aan de 
voorwaarden in de Cao SW is het mogelijk 2 jaar voor jouw AOW-datum te stoppen met werken en gebruik te maken 
van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU).  
 
Als je gebruik wilt maken van de RVU is het ook mogelijk om daarnaast pensioen op te nemen. Het pensioen kan 
volledig ingaan of maar voor een gedeelte. Je mag zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat. Je kan je pensioen 
tegelijk in laten gaan met de RVU. Het pensioen kan ook later ingaan als je pas na een tijdje bedenkt dat het wel fijn 
zou zijn om alvast wat pensioen te krijgen.  
 
Je kunt hiervoor berekeningen opvragen bij het pensioenfonds PWRI. Je kan de pensioenberekeningen op zijn 
vroegst twee jaar voor ingang van de RVU aanvragen. Dit kun je doen door een aanvraagformulier op te vragen via:  
www.pwri.nl. Het aanvraagformulier is ook af te halen bij de balie van Personeelszaken.  
 

http://www.pwri.nl/
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Financieel adviseur 
Voor je besluit om gebruik te maken van de RVU raden wij aan een financieel adviseur te raadplegen. Deelnemen 
aan de RVU en eventueel eerder pensioen opnemen heeft invloed op het nabestaandenpensioen en het pensioen 
dat je gaat ontvangen vanaf de AOW-datum. De financieel adviseur kan samen met jou bekijken wat dit voor jou 
betekent. De kosten voor dit advies (maximaal € 500,-) worden eenmalig betaald door iederz. Meer informatie 
hierover en over de RVU-regeling vindt je in het informatiesetje RVU dat verkrijgbaar is bij de balie van 
Personeelszaken (open tijdens werkdagen van 9:00 – 12:00). 
 
Vragen over pensioen van PWRI 
Als je vragen hebt over jouw pensioen kan je kijken op www.pwri.nl. Ook kan je vragen stellen bij de klantenservice 
van PWRI, telefoonnummer: 045 579 63 00.  
 
 

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 het chocolade.  Nu hebben we het over een product wat we voor essity ompakken, de 
Tena Lady luiers. 
 
Over het jaar 2021 hebben we: 

• 107 x heeft er een  vrachtwagen (met daarin 52 pallets)  voor de deur gestaan met luiers. Hierin zaten in 
totaal 332.280 dozen staande op 5.538 pallets  

• Bij elkaar opgeteld zijn er daarnaast ook 15 vrachtwagens vol met plano-dozen 928.000 stuks (387 pallets) 
afgeleverd. 

• Aan omgepakte luiers is er weggegaan 926.688 dozen zijnde 6.304 pallets passende in 121 vrachtwagens de 
deur uitgegaan. 

• Totaal zijn er 242 vrachtwagens met omgepakte luiers weggegaan. Dus op 19 dagen na elke dag een 
vrachtwagen. 

 
Coronamaatregelen, laatste nieuws  
 
Lees in dit bericht welke coronamaatregelen nu gelden. De informatie over Corona is aangepast na de 
persconferentie van het kabinet van 14 januari 2022 van 19.00 uur.  Als iederz doen we er van alles aan om te 
voorkomen dat de besmettingen oplopen. Daarom zijn onderstaande maatregelen van kracht: 
 
Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd 1,5 meter afstand.  
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 
Thuis en werk 

➢ Voel je je niet helemaal fit en twijfel je? Doe dan voor de zekerheid thuis een zelftest. Deze worden 
binnenkort door iederz beschikbaar gesteld.  

• 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. 

• Huisgenoten en overige nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als ze korter dan 8 weken geleden 
corona hebben gehad of als ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Doe 
de Quarantainecheck als je twijfelt. 

http://www.pwri.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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• Bij klachten laat je testen door de GGD, een zelftest voldoet niet bij klachten (bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus 

• 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 niet voldoende. 
• Voor werkleiders/ondersteunend personeel geldt dat wanneer zij zich goed genoeg voelen, ze in overleg met 

hun leidinggevende thuis aan het werk kunnen.  
• Het advies is met maximaal 4 personen in groepsverband naar buiten te gaan of iets te ondernemen.  

 
 
 
Ook bij iederz geldt een mondkapjesplicht 

➢ Deze plicht geldt voor iedereen, behalve voor mensen met een beperking of ziekte die een verklaring 
‘uitzondering mondkapjesplicht’ kunnen laten zien. 

Of je onder de uitzondering valt, hangt af van je persoonlijke situatie. Er is in ieder geval een bewijs van een 
behandelrelatie van een (huis/bedrijfs)arts of instelling nodig of een verklaring van een begeleider of  je kunt een 
hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien. Als er een andere manier is om aan te tonen dat je onder de 
uitzondering valt, dan kun je die ook gebruiken.  Je kunt de Eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht invullen 
en gebruiken om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt.  

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. 

 
 
 
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 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/06/17/eigen-verklaring-uitzondering-mondkapjesplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/06/17/eigen-verklaring-uitzondering-mondkapjesplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://groningen.easycruit.com/
http://www.iederz.nl/

