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Lieve Patijnenburgers, 

Het jaar zit er bijna op en 2021 was weer een bijzonder jaar. Het coronavirus 

hield ons ook dit jaar weer in de greep en we hebben er zelfs een collega aan 

verloren (wat heel verdrietig is). 

 

Het jaar zit er bijna op en 2021 was weer een bijzonder jaar. Het coronavirus hield ons 

ook dit jaar weer in de greep en we hebben er zelfs een collega aan verloren (wat heel 

verdrietig is). 

 

 

Ik wil jullie allemaal een groot compliment geven hoe jullie ondanks corona toch vol goede moed 

aan het werk zijn gebleven. En ik ben er trots op dat jullie je aan de maatregelen houden, zelfs nu 

het zo lang duurt.  

 
We hebben met elkaar weer mooie prestaties neergezet: 

• We hadden genoeg werk voor iedereen. We hebben wel veel last van te late aanvoer van 

materialen voor de productie. Daardoor hebben we soms een dagje niet voor iedereen 

genoeg werk gehad. Op de Milieustraat bleef het heel 2021 erg druk, maar liep de 

dienstverlening goed door. En team Dienstverlening had het extra druk, omdat het groen zo 

hard groeide en we extra opdrachten kregen. Door extra inhuur en de Leidse studenten die 

ons kwamen helpen in de zomer hebben we de achterstand weer kunnen inlopen. 

Complimenten voor iedereen die hier hard aan heeft meegewerkt. 

• We hebben onze doelstelling die we met de gemeente hebben afgesproken gehaald. Zo 

hebben we ruim 170 mensen aan een baan geholpen. Dus een compliment voor team Re-

integratie dat het toch gelukt is, zeker ook gezien de wisselingen en uitval van collega’s in 

het team!  

• Complimenten voor de Staf die zorgde dat alles doorliep, ook toen de HR-collega’s 

vertrokken. En fijn dat jullie nu ook beneden zitten en dichterbij zijn. Lees verder op pag 2 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groet, Inge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ons resultaat in geld: we komen uit met ons budget en dat is extra knap omdat we een veel 

hogere productieomzet hadden begroot dan in 2020. De coronasteun van de overheid kwam 

ons goed van pas. 

• We hebben een nieuw meerjarenplan gemaakt voor ons bedrijf voor 2022 t/m 2025. Top dat 

veel kadercollega’s hier in de zomer over meegedacht hebben. 

• Gezelligheid: dit jaar was er helaas weinig gelegenheid voor gezelligheid met elkaar. Zo 

moesten we het PV-uitje en de Kerstbingo weer aflassen. Gelukkig konden we wel een 

gezellig kerstfeestje in de kantine voor jullie organiseren. En als het in 2022 weer kan dan 

halen we de schade dubbel en dwars in! 

 

Rond de zomer was er onrust onder kadermedewerkers en hebben we met de OR een aantal acties 

besproken. Zo zijn we in gesprek gegaan met de collega’s over hun zorgen, hebben we een Breed 

MT opgestart en hebben we extra capaciteit (werkvoorbereider en voorman Dienstverlening) ingezet. 

Hiermee zijn we weer op de goede weg met elkaar.  

 

Voor ons zijn goede afspraken met de gemeente belangrijk en voor de kerst tekenen we zowel de 

bestekken voor Groen en Reiniging voor de komende 6 jaar als de dienstverleningsovereenkomst 

voor 2022 (met de toezegging dat het budget structureel flink opgehoogd wordt). Onze toekomst is 

dus zeker gesteld.  

Ik wil jullie mede namens Esther en Arnoud heel erg bedanken voor alles wat jullie in 2021 voor 

Patijnenburg hebben betekend. Jullie zijn helemaal goud!  

Voor de komende tijd wens ik jullie een 

gezellige kersttijd met familie en vrienden.  

Ga genieten van je welverdiende rust  

en blijf fit! 

      

 

 

 

Voor Nature's Pride zijn we bij Afdeling Verpakken voor het zoveelste 

jaar al bezig met het inpakken van kerst attenties.  

Dit jaar zijn we pakketjes met heerlijke chocolade van BonteKoe en een 

kalender aan het inpakken.  

Helaas blijft er geen chocola over voor ons, maar krijgen wij wel 

genoeg lekkers op de afdeling! Fijn dat een klant blij is met onze 

werkzaamheden en ook voor een kleine order bij ons terugkomt! 

Diana van der Kraay 

 



 

 

 

 

Nieuws van de Stafafdeling 

Uit dienst SW-medewerkers  

Naam:     Datum uit dienst: 

Bouman, J.M.W.  (Han)    15-12-2021 

Zuur, C. (Cor)     24-12-2021 

In dienst – Nieuw Beschut  

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek                    

Groen, T.W,.M. (Teun)    08-12-2021  PMC metaal 

Raaf, L. de  (Luciano)    01-12-2021  Dienstverlening: Groen 

In dienst – Baanindicatie 

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek                    

Snoek, I.  (Irmo)    01-11-2021  Magazijn  

 

Zorgverzekering 2022 

Collectieve contracten bij Zorgverzekeraars voor SW-medewerkers /Nieuw Beschut/ 
Baanindicatie 

 
1. Zilveren kruis Achmea/premie 2022   

Collectiviteitsnummer van Patijnenburg: 207003058 

2,5 % korting op de basisverzekering (Basis Budget, -Zeker) 0% (Basis Exclusief) 

15% korting op de Aanvullende Verzekering en Tandartsverzekering 

-  aanvraagformulier bij de Stafafdeling 

2. VGZ/premie 2022    

Collectiviteitsnummer van Patijnenburg: 87710815 

4% korting op de Basisverzekering 

10% korting op de Aanvullende Verzekering 

https://www.vgz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen-en-afsluiten 

Via bovenstaande website kan je je voor VGZ aanmelden, met het collectiviteitsnummer: 87710815. 

Bij Marjet Eggers van de Stafafdeling kun je terecht voor een overzicht van de maandpremies en vragen.  

Je kunt ook mailen naar: m.eggers@patijnenburg.nl 
 

 

https://www.vgz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen-en-afsluiten
mailto:m.eggers@patijnenburg.nl


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even voorstellen 

 

 

 

 

Beste medewerkers van Patijnenburg, 

Esther heeft mijn komst al met jullie gedeeld en hierbij dan een 

berichtje van mijzelf om me kort voor te stellen. 

Mijn naam is Iris Kramer Freher, zonder streepje, ik ben niet 

getrouwd en ik heb gewoonweg heel chique 2 achternamen 

gekregen van mijn vader. 

Ik ben alweer 41 jaar oud en ik verwacht in februari 42 jaar oud te worden.  

In Voorburg woon ik samen met mijn mooie dochter van 10 jaar oud en 

onze rode kater Streepje. 

 

Ik ben alweer 41 jaar oud en ik verwacht in februari 42 jaar oud te worden.  

Ik woon in Voorburg samen met mijn mooie dochter van 10 jaar oud en onze rode kater Streepje. 

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag, het liefste aan zee, probeer ik te hardlopen en wekelijks 

me uit te leven tijdens de bokstraining. Ik houd van gezellige avonden met vrienden en familie om 

me heen onder het genot van een zelfgekookt maaltje en een lekker drankje. Daarnaast ben ik gek 

op bakken en doe ik dat ook geregeld samen met mijn dochter. Ik houd van de leuke, kleine dingen 

in het leven en ik vind het belangrijk om elke dag een feestje te vieren en te lachen met elkaar. 

Bij Patijnenburg krijg ik de kans om als Hoofd HR aan de slag te gaan per 1 januari 2022.  

Ik kijk erg uit naar het vervullen van deze functie en het professionaliseren van deze afdeling waar 

ik volgens mij de juiste ervaring voor heb. 

Het belangrijkste in dit vak is voor mij dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en dit heb ik 

altijd in mijn achterhoofd als ik aan het werk ben. 

Graag ontmoet ik jullie de komende tijd allemaal persoonlijk waar ik de tijd voor wil nemen. 

Dan hoop ik straks met een nieuw team een stevige basis te gaan vormen om verder vooruit te 

kunnen met jullie mooie organisatie! 

Hartelijke groet en tot ziens, 

Iris. 

 

 
Nieuwe transportbanden voor Metaal 

Half december is er nog een verlaat 

Sinterklaascadeau of  vroeg kerstcadeau voor de 

Afdeling Metaal binnengekomen. Er zijn daar 

namelijk twee lopende banden afgeleverd. 

De collega’s bij Metaal zijn daar maar wat blij mee! 

Henk van Ruyven 

 



 

 

  

 

 

Kerstgroet van de PV 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, 

Ik wil me via dit stukje in de nieuwsbrief graag even voorstellen. 

Ik ben Sylvia van Lier, 44 jaar oud en getrouwd met Rob. 

We hebben twee jongens, Bas van 12 jaar en Tim van 15 jaar en we 

wonen in De Lier. 

In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag en ben ik graag creatief 

bezig. Onder andere met het bedrukken van kleding en het maken 

van stickers voor verschillende doeleinden. 
 

Ik werk al heel lang in de zorg. Heb heel veel jaren bij Stichting Philadelphia gewerkt op een 

woning en sinds 4 jaar werk ik binnen de dagbesteding van Stichting Ipse de Bruggen, op het 

Werkpalet, hier om de hoek. Daar blijf ik ook nu nog 2 dagen per week werken. 

Vanaf begin november ben ik begonnen met werken bij Patijnenburg. Elke woensdag ben ik te 

vinden op de Afdeling Verpakken. 

Ik vind het een leuke uitdaging om dit bedrijf en de medewerkers te leren kennen en hoop een 

leerzame/gezellige tijd te beleven bij Patijnenburg. 

          Groetjes,  

Sylvia 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkriebels 

 

Zelfs voor Uw kerstpakketten kunt U bij ons terecht! 

Op mijn Afdeling Assemblage bouwen en monteren we echt 

de meest bijzondere, ingewikkelde en technische 

hoogstandjes! Van alle onderdelen voor op een schip tot 

assimilatie belichting. Van aansturing voor 

beluchtingsmotoren tot aan bevestigingselementen. 

 

Maar 1 keer per jaar maken we kerstpakketten en daar wordt 

elk jaar weer reikhalzend naar uitgekeken en zo ook dit jaar! 

Vol energie begonnen we vorige week en hadden deze 

kanjers binnen no time de kerstpakketten af! Was ik al niet 

mega trots op mijn afdeling en wat ze allemaal kunnen maken 

en assembleren, bezorgde ze mij ook dit jaar weer de extra 

kerstkriebels!   Miranda Bol - Overkleeft  

Wat een dag bij Metaal 

Eerst een filmploeg over de vloer! (zie foto hieronder) 

Toen Inge die een chocolade letter uitdeelde. 

En als klap op de vuurpijl een zakje strooigoed met een heerlijke 

chocoladeletter van onze opdrachtgever Van der Valk! 

Je snapt wel dat deze dag voor de medewerkers van de Afdeling 

Metaal niet meer stuk kon!! Een dag vol werkgeluk en vreugde! 

 

Ook op deze foto spat dit er zeker vanaf!      Inge en van der Valk Bedankt!!   

Groetjes Afdeling Metaal!! 

 

 

 

 

 

 

Cedris-voorzitter El Mokaddem kiest 
Patijnenburg als decor 

Wij zijn trots dat 'onze’ voorzitter van Cedris 

Mohamed El Mokaddem Patijnenburg heeft gekozen 

als filmset voor een nieuwsitem bij de NOS. 

Zijn boodschap: met 90 miljoen extra helpen wij met 
100 SW-bedrijven 10.000 mensen aan werk! 

 

 



 
  

 

 

 

 

We gaan 2021 weer afsluiten en wat was het weer een jaar… 

Covid die net als vorig jaar toch elke keer zijn kop weer opstak, wel mondkapje, geen mondkapje, wel 

borrelen op een terras, niet meer borrelen op een terras…wel vakantie, geen vakantie, weer een stok 

in je neus, het viel allemaal niet mee.. 

Maar we hielden vol, zette door en maakte er wat van! We bleven lachen en op gepaste afstand was 

het toch af en toe echt wel heel gezellig… 

Dus om het jaar in positieve stemming af te sluiten zijn hier de hoogtepunten die wij op assemblage 

gevierd hebben: 

We hebben veel angsten overwonnen en hebben we dingen gedaan waarvan we altijd dachten dat 

we het niet konden of aandurfde. 

Is er ontzettend veel geduld geweest om dingen te leren, kalmte zal je redden hebben we hier een 

paar keer geroepen!  

Hebben we orders voor Vetus in een rap tempo kunnen uitleveren als Vetus hier om vroeg, 

samenwerking was hierin zo belangrijk en wat hebben we ontzettend goed samen gewerkt. 

Ook hebben we meer dan 100.000 achtervoeten gemaakt, hoeveellllll? Ja zoveel!!! 

Zijn er bijna 10.000 lampen en reflectoren gemaakt in maar 12 weken, ontzettend knap natuurlijk!  

Hebben we voor de Gier 18.000 eindschakelaars,16800 asjes, meer dan 15.000 zakjes en 16.100 

motorkappen de deur uit gedaan. 

En dat alles in 1 jaar, 1 jaar jongens!  

Alle eer aan jullie dames en heren van Assemblage, want zonder jullie inzet, motivatie, flexibiliteit, 

enthousiasme en wil om te leren hadden we dit nooit voor elkaar gekregen! 

 

We zijn ontzettend trots op jullie allemaal! 

 

 

Guido, Miranda en Karg 
 

 



 

 

Wie maakt me los…. 

Beste Patijnenburgers, 

Mijn naam is Paul Blonk, ik ben 48 jaar oud en woon in Naaldwijk.  

Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest op de bloemenveiling Honselersdijk bij een exporteur, moest ik 

helaas afscheid nemen van mijn baan daar en nu ben ik in een warm bad terecht gekomen op de 

Milieustraat in Naaldwijk, ook wel de bult genoemd. 

Ik werk hier nu al weer een half jaar met een hele  

leuke groep enthousiaste collega’s. Mijn rol in dit gezellige 

 team is hoofdzakelijk poortwachter, maar inmiddels heb ik na  

het behalen van diverse cursussen ook andere werkzaamheden 

 mij eigen gemaakt, zoals het rijden op een heftruck en ik ben bhv’r.  

Mijn hobby’s zijn: lezen, Netflixen, radio-zend amateur en gezellig  

muziek luisteren, uit de jaren 60/70/80.  

Ik heb ook nog een poes, genaamd Pino. Zij 3 jaar oud. Verder ben ik mantelzorger voor mijn 

ouders. Die wonen ook in Naaldwijk. 

Het leuke van het werken op de bult is dat je met veel mensen in contact komt, waarvan de meeste 

mensen blij zijn dat wij deze service bieden. Maar er zitten ook mensen tussen die ons in de maling 

denken te nemen, maar daar trappen wij natuurlijk niet in. Met soms meer dan 500 bezoekers per 

dag kennen wij natuurlijk alle smoezen wel. 

Maar we lachen wat af, want we maken soms hele hilarische dingen mee. Om een voorbeeld te 

noemen, een meneer met dakplaten van bitum, wat wij niet mogen aannemen, waren volgens deze 

man van karton want je kon ze scheuren. Mijn antwoord hierop was dat hij de eerste Nederlander 

was met een dak van karton. Dus vertrok hij weer met zijn ‘kartonnen’ dakplaten. 

Ondanks dat er ondertussen wat onzekerheid is qua contracten, hoop ik nog heel lang met dit team 

van fantastische collega’s te mogen blijven werken. 

En omdat Patijnenburg zijn medewerkers serieus neemt ga ik er van uit dat ons team nog hele lange 

tijd samen blijft werken om de service te kunnen blijven garanderen. 

           Paul Blonk 

 

 

Jubileum Geert Miedema 

 

Begin december heeft Gert Miedema zijn 35 jarige jubileum 

kunnen vieren. Na een fantastische speech en onder het toeziend 

oog van zijn gewaardeerde collega’s, de harde kern van de 

Zaaghal, heeft hij een heel mooi boeketje bloemen in ontvangst 

mogen nemen ! Na alles weer even te laten bezinken…zijn we 

weer aan de slag gegaan. P..S. de overhandiging heeft volledig 

veilig plaatsgevonden; alle (corona regels ) zijn in acht genomen 

 

 

André Slootweg 



 

 
 
 
 

 

 Jubileum Emmy van der Scheer 

 

 

 

 

Tekst en fotografie: Edith Overkleeft 

 

Enkele weken terug vierde deze kanjer van de Afdeling 

Verpakken, Emmy van der Scheer, haar 45-jarig jubileum.  

Emmy werd in 1958 geboren in Monster bij het strand en de 

duinen in een warm nest bij haar ouders en enkele broers. Na 

haar schooltijd ging ze op zoek naar werk. 

 

 

Dat vond ze in het toen nog oude gebouw van Patijnenburg. Al gauw kwam men er achter 

dat Emmeke (Emmy) een gouden aanwinst was omdat ze twee gouden handen heeft en 

allround inzetbaar is. 

Ze heeft eigenlijk op bijna alle afdelingen gewerkt waaronder in de oude kantine en in de 

schoonmaak. Ook is zij haar liefde, Wolfgang van der Hoek, bij Patijnenburg tegengekomen. 

Zij heeft in al die tijd veel collega’s zien komen en gaan. Maar het werk vind ze nog steeds 

leuk. Verder is zij een duizendpoot en een kanjer en staat bij vragen voor iedereen klaar. 

Zelf heeft zij ook WPO gedaan en vindt ze overal een oplossing voor.  

Toen haar moeder plots overleed stonden wij allemaal voor haar klaar. Samen met 

Wolfgang gaat zij er vaak op uit. Met Dirk van Velden gingen zij bijvoorbeeld naar een beurs 

gericht op producten voor blinden en slechtzienden. Dirk was daar wat blij mee.  

Ze heeft voor diverse soorten werk gedaan zoals inpakken voor Koppert Cress, thee 

inpakken voor Raaskal, facturen in enveloppen doen voor Pieter van Foreest . En nog veel 

meer, allemaal met die gouden handjes . 

Soms wordt ze met de auto gehaald en gebracht door Wolfgang of gaat ze met de bus. Maar 

is het lekker weer dan loopt ze ‘gewoon’ naar Loosduinen.  

Thuis heeft ze ook haar bezigheden, zoals het huishouden en luisteren naar André Rieu. En 

tussendoor is zij aan het Mandala’s kleuren, maakt ze allerlei soorten kaarten. Haar 

nieuwste hobby is Diamond Painting; ze is gek van bloemen. 

Die 45 jaar werden ook op gevierd. Van Henk van Ruijven kreeg zij o.a. een prachtig boeket. 

         

Monsterboxen 

Vincent van Tongeren is onze volgende gast  

Vincent coördineert de zaken van de Monsterdozen die al lange tijd door Afdeling Verpakken 

werden ingepakt. Maar nu draait er een proef met deze Monsterdozen die tegenwoordig trouwens 

Monsterbox heet. 

Maar.. afdeling Q/Verpakken stond er gelukkig niet alleen voor om deze order van 5.000 dozen te 

verpakken! Door gebrek een ruimte en mensen en door de coronaregels van 1,5 meter was dit 

een onmogelijke opgave. Daarom is besloten dat ook de collega’s van de Werkacademie en de 

Afdelingen Metaal en Assemblage mee gingen helpen. 

 



 

  

Op 19 juli was de zomerwandeling. Dit jaar was 

wandeling bij het Westlandse duingebied De 

Banken. De deskundige gidsen Naomi en Gerda  

vertelden enthousiast over schelpen, zeedieren 

en het duingebied. Het was een leerzame 

middag! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kerstgroet 

 

 

en het is echt lente 

!  

 

 

 

 

 

De mensen van de Werkacademie vinden het leuk om weer iets 

anders te doen en voor hen het is een nieuw begin op weg naar ander 

werk. De producten voor de Monsterbox worden eerst al uit de dozen 

gehaald, op pallets gezet met randen erom heen zodat de werkvloer 

vrij blijft van kartonnen dozen, papier en plastic. Zo voorkomt men 

ongelukken want veilig gaat voor alles! 

Het is wel nodig dat er geen fouten gemaakt worden omdat er weleens 2 

soorten van bijvoorbeeld chocoladerepen in zitten en dat mag niet. Als zoiets 

gebeurt dan moeten degenen de dozen weer open maken en corrigeren. 

Het is wel nodig dat er geen fouten gemaakt worden omdat er weleens 2 soorten van 

bijvoorbeeld chocoladerepen in zitten en dat mag niet. Als zoiets gebeurt dan moeten 

degenen de dozen weer open maken en corrigeren. Door op twee afdelingen in totaal 5.000 te 

verpakken is er voldoende plek om dit product goed af te leveren aan de klant die erg 

tevreden is. De 5.000 Monsterboxen zijn dit keer verdeeld in de ‘normale’ Monsterbox die altijd 

gemaakt en Monsterboxen voor kinderen.  

Tot nu toe gaat het oké en de mensen vinden het leuk om te doen. De zware producten die in 

de boxen gaan liggen onderop, dit deel verzorgen de collega’s van de Werkacademie omdat 

hier sterke mannen en vrouwen zijn. Door aan een lijn te werken leren de mensen van de 

Werkacademie om goed samen te werken, wat voor hun werkervaring een pré kan zijn.  

Als we tot nu toe kijken dan zien we dat er een goede output is, de uren en de prijs zijn en het 

geheel  rendabel is voor Patijnenburg. Vincent loopt niet teveel vooruit maar hij zegt dat deze 

proef met de Monsterboxen op deze manier geslaagd is en voor herhaling vatbaar. 

Hij zegt wel dat hij blij is dat er positief gereageerd word door de klant maar ook dat de 

mensen die er aan werken en die uitgeleend zijn door de andere afdelingen het als leuk en 

positief hebben ervaren.     

 
 Tekst en fotografie: Edith Overkleeft 

 

  

 

 
 

  

De Nieuwsbrief wordt samengesteld door Peter Boverhoff. 
 

Bijdragen werden dit keer geleverd door: Paul Blonk, Miranda Bol - Overkleeft, Marjet Eggers, Diana van 

der Kraay, Iris Kramer Freher, Sylvia van Lier, Edith Overkleeft, Henk van Ruyven, André Slootweg, Inge 

Vermeulen en Tim van der Zwan. 
 

Heb je wat leuks, bijzonders of belangrijks te melden?  Kopij kan worden gestuurd naar: Peter - 

p.boverhoff@patijnenburg.nl  

Voor de Nieuwsbrief van januari 2021 ontvang ik graag jouw berichten uiterlijk donderdag 13 januari 

2022           -  Peter -  

 

mailto:p.boverhoff@patijnenburg.nl

