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Lieve Patijnenburgers,   

Ondanks dat het weer nog niet uitstraalt dat de zomer in aantocht is, gloort er 

wel licht voor ons in de samenwerking met de gemeente. Zoals ik in mijn 

nieuwjaarsvideo aangaf is één van de speerpunten van het MT in 2021 om met 

de gemeente goede afspraken te maken over de toekomst van Patijnenburg. In 

oktober 2020 hebben we als MT onze ideeën (koers 2024; zie tekening in de 

gang) gepresenteerd aan de wethouders en ambtenaren van de gemeente. 

Daar hebben zij destijds positief op gereageerd, alleen een inhoudelijke reactie 

liet nog op zich wachten. 

Na veel aandringen hebben we uiteindelijk op 6 mei een gesprek gehad met de wethouders. In 

dat gesprek hebben ze toegezegd dat ze rust willen creëren voor ons bedrijf en daarom nog dit 

jaar afspraken willen maken over de inhoudelijke doelen en het financieel kader voor de 

komende jaren. De wethouders zien een grote meerwaarde voor Patijnenburg en staan positief 

tegenover ons bedrijf. We kijken met een goed gevoel terug op het overleg van 6 mei en gaan in 

de Aandeelhoudersvergadering van 27 mei afspraken maken hoe het vervolgproces er precies 

uit gaat zien. 

Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over extra werk dat ze bij ons willen inbesteden 

zoals schoonmaakwerk, nieuwe inburgeringsactiviteiten (bv taalonderwijs) en groenwerk.  

 

Een andere belangrijke mijlpaal die begin van de maand bereikt is, is dat er per 1 juli 2021 een 

CAO Aan de Slag komt voor onze Nieuw Beschut-collega’s. Als MT hebben we besloten om het 

huidige bruto salaris voor deze groep door te betalen tot 1 januari 2022. Dit om de overgang voor 

hen prettiger te maken. Binnenkort krijgen zij hier informatie over. 

 

En er waren deze maand nog meer lichtpuntjes; zo is Lynn als enthousiaste vervanger van Diana 

gestart op Verpakken, is het gelukt om Lia en Ingrid als HR-consulenten aan te trekken in 

verband met het vertrek van Josie en Diana, hadden we een klein feestje op Metaal voor de 

pensionering van Peter & Peter en kwam Rob Veenman vertellen over zijn MVO Challenge die 

heel goed loopt.  

 

Bij de bespreking van de 1e kwartaalrapportage sprak wethouder Vreugdenhil grote waardering 

uit voor het resultaat dat we met z’n allen hebben gehaald (ondanks corona). Hij komt als het 

mooi weer is een keer een traktatie uitdelen aan alle Patijnenburgers. 

 

Je zou bijna vergeten dat we nog steeds in de coronacrisis zitten, maar knap hoe jullie je nog 

steeds aan de regels houden om besmettingen buiten de deur te houden. Een applaus voor 

jezelf!  
 

       Groet, Inge 
 

 
 

 



  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
     
 

  

 

  Uit de OR 

 
 

Op de vraag of de OR meer met jullie kan delen over haar werkzaamheden gaan wij proberen dit 

maandelijks via deze Interne Nieuwsbrief te doen. Hiermee hopen wij openheid van zaken te geven en de 

betrokkenheid te vergroten. Wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor jullie als je vragen hebt of zaken met 

ons wil delen.  

 

De belangrijkste onderwerpen die wij in het afgelopen OR-DT hebben besproken, gaan vooral over de 

toenemende werkdruk binnen het bedrijf. Binnen Productie was er onduidelijkheid over de rol van de 

Manager Productie en is gevraagd of de tijdelijke dubbelrol die de Manager Werkbedrijf nu vervuld een 

permanent karakter heeft. Antwoord is dat de huidige Manager Productie het project gaat trekken voor 

informatiemanagement. En in overleg met de Manager Productie & Dienstverlening wordt besproken 

welke taken hij in de 16 uur kan blijven uitvoeren. Voor de vrijvallende taken wordt een oplossing gezocht 

in aanvullende capaciteit (dit wordt dus niet belegd binnen het bestaande team in verband met de 

werkdruk). 

 

Ook de toenemende werkdruk bij de Werkvoorbereiders is besproken. Er is aandacht voor deze situatie, 

die met name wordt veroorzaakt doordat een van de werkvoorbereiders binnenkort met pensioen gaat en 

de implementatie van Exact waardoor 1 van de werkvoorbereiders 2 dagen in het proces moet worden 

gemist. Er wordt nog gezocht naar een oplossing. 

 

Verder heeft de OR gevraagd waarom er laat wordt gereageerd op het invullen van o.a. de functie van 

Meewerkend Voorman op de Afdeling Verpakken. Het tijdelijke verlof was al lange tijd bekend maar de 

vervanging is pas geregeld enkele dagen voordat dit verlof inging. Antwoord was dat er in eerste instantie 

vanuit werd gegaan dat de vliegende keep deze rol kon oppakken. Toen duidelijk werd dat deze persoon 

eigenlijk onmisbaar was in zijn huidige rol, is men naar andere oplossingen gaan kijken. 

 

De OR heeft gevraagd in de toekomst verder vooruit te kijken. En ook bij ziekte niet vanuit andere rollen/ 

afdelingen de oplossing te bieden (want dit creëert daar direct problemen) maar om dit voortaan meer 

structureel op te lossen.  

 Mochten jullie nog vragen hebben dan horen wij dit graag!  

 

Vriendelijke groeten, de OR: Remco Broekhuizen, Jan Veenker, Cor Zuur, Carin Gert-Jan 

Kuijvenhoven, Henk van Ruijven, Leon Vrij & Kieven Wichern 

 

 

 

 

 

Nieuws van Afdeling Metaal 

 

 

 

 

 

Op woensdag 2 mei hebben we afscheid genomen van Peter en Peter 

van de Afdeling Metaal. Beide Peters hebben heel wat jaren gewerkt 

bij Patijnenburg. Peter Boudewijns was al sinds augustus 2020 met 

pensioen maar heeft door corona niet echt afscheid kunnen nemen 

van de afdeling. Nu Peter Haaring met pensioen ging was dit een 

mooie gelegenheid om dag te zeggen tegen beide Peters. Ze zijn met 

mooie woorden toegesproken door Inge en er zijn nog even wat 

herinneringen opgehaald. Het was voor beide heren superfijn om op 

deze manier toch afscheid te kunnen nemen van zoveel jaar 

Patijnenburg.              Hélène Vrij 



  

  

 

 

 

 

Nieuws van de Stafafdeling 
 

 

Sociaal KernTeam (SKT) 

Er is geen vast spreekuur meer elke maand.  

Als je de zorgregisseur wilt spreken, laat dit dan weten aan je leidinggevende of aan de HR-

consulent. 

Er wordt dan een afspraak gemaakt door Personeelszaken voor een gesprek met een zorgregisseur. 

 

 

In dienst – nieuw beschut  

 

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek:             

Singh, K.  (Karmjeet)    01-05-2021  PMC Metaal 

 

Uit dienst SW-medewerkers  

 

Naam:     Datum uit dienst: 

Turfboer, N.N.  (Nicole)    10-04-2021 

Haaring, P.C.  (Peter)    29-05-2021 

 

In dienst – kader  

 

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek:             

Bossy, L.   (Lynn)    01-05-2021  PMC Verpakken,  

          Meewerkend Voorman 

Uit dienst - kader  

 

Naam:     Datum uit dienst: 

Leeuwen, D. van  (Diana)    01-06-2021 

Hoeijen, R.J.P. van  (Ruud)    01-06-2021 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 Stel je voor: 

ieuws vanuit  de Stafafdeling - 2 

en het is echt lente 

!  

 

  

 

Het begon in augustus 2018. Mijn zoon Thomas kon hier na zijn 

school aan de slag op de afdeling Verpakken. Hij was razend 

enthousiast. Ik kreeg samen met Thomas een rondleiding door dit 

mooie bedrijf met een hele fijne sfeer. Toen ik thuis kwam, was het 

eerste wat ik tegen mijn man zei: zodra hier een vacature openkomt, 

laat ik alles vallen en ga ik gelijk solliciteren! Mijn naam is Lynn 

Bossy, ben 44 jaar en woon sinds 1 jaar in de Grote Geest in 

Monster na 17 jaar in Poeldijk gewoond te hebben. 

 

Mijn naam is Lynn Bossy, ben 44 jaar en woon sinds 1 jaar in de 

Grote Geest in Monster na 17 jaar in Poeldijk gewoond te hebben.  

Na, lang geleden, mijn HBO Management diploma behaald te 

hebben, ben ik aan de slag gegaan bij Middin. Op het kantoor vond 

ik het best saai, en ben ik verder gegaan op verschillende locaties bij 

verschillende doelgroepen als managementassistent. Dit heb ik 15 

jaar met veel plezier gedaan.  

 

Na, lang geleden, mijn HBO Management diploma te hebben behaald, ben ik aan de slag 

gegaan bij Middin. Op het kantoor vond ik het eigenlijk best saai en ben ik verder gegaan op 

verschillende locaties bij verschillende doelgroepen als managementassistent. Dit heb ik 15 

jaar met veel plezier gedaan.  

Wat ik ook met veel plezier naast mijn werk deed, is sporten. Ik gaf (en geef nog steeds) 

verschillende groepslessen op sportscholen, van Spinning tot Zumba, van Yoga tot 

Trampoline springen…en nog veel meer!  

Dit liep zo uit de hand dat ik van deze hobby mijn werk heb kunnen maken. En zo heb ik 

mijn bedrijfje Let’s Be Fit! opgezet. Na dit 10 jaar, 7 dagen per week gedaan te hebben, 

kwam ik hem eindelijk tegen…de vacature op de website van Patijnenburg! Ik heb alles 

laten vallen….gesolliciteerd….en hier ben ik! 

Ik zal Diana van der Kraaij vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof, ben te vinden 

op de Afdeling Verpakken, gezellig met Cees. Ben gek op praatjes maken en erg 

nieuwsgierig naar wie jij bent!  Zullen we snel een keer kennis maken?  

 Ingrid Lievens 

Mijn naam is Ingrid Lievens, 42 jaar en ik woon met mijn gezin in 

Terheijden (een gezellig dorpje bij Breda). Ik ben trotse moeder 

van 2 zoons: Thijme (9 jaar) en Finn (6 jaar). In verband met het 

vertrek van Josie en Diana ben ik vanaf 10 mei jl. tijdelijk 

werkzaam als Interim HR-consultant.  

 

 

Even iets meer over mijn achtergrond: ik heb ruim 15 jaar ervaring in het mooie HR-vak 

waarvan 4 jaar als ZZP’er. Mijn meest recente opdracht was bij Voorne-Putten Werkt B.V., 

het leer-werkbedrijf van de gemeente Nissewaard. Daarnaast ben ik werkzaam als 

coach/trainer en begeleid ik mensen naar meer werkgeluk en minder stress. Ben je 

nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje op mijn website www.ingridlievens.nl . Nog even 

praktisch: mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag (op kantoor) en woensdagochtend 

(vanuit huis). Uiteraard kunnen de dagen wijzigen als dit nodig is. Ik vind het ontzettend 

leuk om bij Patijnenburg te mogen starten en kijk uit naar een prettige samenwerking!   

Leuk om elkaar binnenkort live te ontmoeten!   

 

Groetjes, Ingrid  

 

Lynn Bossy  

http://www.ingridlievens.nl/


  

 

 

 

 

 

 

  

Lia Tostrams 

 

 

Diana van Leeuwen vertrekt: 

“Patijnenburg heeft voor altijd een speciaal plekje in mijn hart gekregen” 

 

 

 

Beste collega’s, 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen; ik ben Lia Tostrams en ik 

ben 3 mei gestart bij Patijnenburg als HR-consulent. Ik vervang 

daarmee Diana van Leeuwen die 20 mei haar laatste werkdag 

had. 

Ik heb eerder bij Stroomopwaarts en de Haeghe Groep gewerkt, wellicht voor jullie bekende 

bedrijven. Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag en voorlopig ga ik werken 

voor de afdelingen Verpakkingen en Assemblage.  

Ik vind het ontzettend leuk om voor zo’n mooi bedrijf als Patijnenburg te mogen werken en 

heb alle vertrouwen in een fijne samenwerking. Tot snel! 

 

 

Na 17,5 jaar sta ik een beetje dubbel in mijn vertrek van Patijnenburg. Aan 

de ene kant is het na zo’n lange periode tijd om mijn vleugels uit te slaan en 

nieuwe ervaringen op te doen bij mijn nieuwe werkgever. En daar heb ik 

serieus ook heel veel zin in. En aan de andere kant heeft Patijnenburg mij 

zoveel gebracht, zowel wat betreft alle bijzondere contacten met de 

collega’s maar vooral ook qua persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Stel je maar eens voor: ik was nog bijna piepjong toen ik hier na mijn studie (Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening) als leidinggevende kwam werken in het Werkbedrijf. Wij 

maakten toen nog allerhande producten, zoals kapstokken en Dukdalf stoelen. Daar werd 

ik meteen in het diepe gegooid en kreeg direct veel verantwoordelijkheden. Het was ook 

een echt mannenwereldje waar ik in terecht kwam met o.a. Peter van Ewijck en Ronald 

van Markwijk, die altijd wel in waren voor een lolletje. Samen met Joyce Bennema werkte 

ik op een gegeven moment op de onderzoeksafdeling, waar iedere nieuwe medewerker 

als eerste startte. Na een aantal jaren is mij gevraagd of ik geen interesse had in de 

functie als consulent P&O. Daar ben ik toen op ingesprongen en hier heb ik mij ook voor 

omgeschoold.     

Lees het vervolg op achterpagina  

 



  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Peter Boverhoff. 

Heb je wat leuks, bijzonders of belangrijks te melden? Kopij kan voor 14 juni a.s. gestuurd worden naar: 

Peter, p.boverhoff@patijnenburg.nl 
 

Bijdragen werden dit keer geleverd door: Lynn Bossy, Marjet Eggers, Diana van Leeuwen, Ingrid Lievens, 

Lia Tostrams, Inge Vermeulen, Hélène Vrij en Kieven Wichern.  
 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

Colofon 

 vervolg interview Diana van Leeuwen 

 

 

Wat ik zo leuk vind aan dit werk is het organiseren en het in goede banen leiden van allerlei zaken. 

En daar ligt ook – naast de verbinding met mensen – mijn passie. Denk aan de jubilea, de 

geweldige uitjes maar ook dingen rond ziekte, verzuim en het voeren van (soms lastige) 

gesprekken. Ik wilde daarbij altijd in verbinding blijven met de mensen door het gesprek aan te 

gaan. Iedereen heeft immers een eigen gebruiksaanwijzing. En hoe leuk is het dan om dan de goeie 

snaar te raken en mensen (weer) in hun kracht te zetten. Naast het consulentschap ben ik voor heel 

veel groepen en clubjes door collega’s gevraagd om mee te denken en/of te helpen. Ik noem er 

maar een paar: de PV, de club BHV/EHBO-ers, het Lean-team. Teveel om op te noemen! Ik denk 

dat ik vaak heb kunnen helpen door mijn enthousiasme, creativiteit als wel het aanbrengen van een 

zekere structuur. Bij Patijnenburg heeft mij altijd de diversiteit van de medewerkers van jong tot oud 

en in allerlei soorten en maten geboeid gehouden.  

Wat mij ook altijd hier in het werk heeft geboeid, is het zoeken naar de balans tussen het denken in 

termen van productie en tegelijkertijd het kijken naar wat de medewerkers aankunnen. Tel daarbij 

op een leuk team van collega’s en dan weet je waar ik elke dag opnieuw energie van heb kregen. In 

de loop van de jaren heb ik wel gezien dat het moeilijker is geworden in het werk om flexibel om te 

gaan met de indicatie doordat de regels (en in het hokjes denken en plaatsen) vanuit de overheid 

enorm is toegenomen.  

Leuke anekdotes heeft Diana te over: er is ontzettend veel gelachen. Grappige weetjes: toen zij 

samen met Peter van Ewijck een keer inkopen deed voor het paasontbijt werden zij door een 

oudere dame gezien als een stelletje waar binnenkort nog een baby te verwachten viel. De dagjes 

uit, waar soms nog mensen (aanhang van buiten Patijnenburg) op de terugweg ineens werden 

gemist. Haar bijnaam op de afdeling van Peter was destijds ook ‘Snuf de hond’, omdat Diana als 

eerste rook als er ergens iets vreemd begon te ruiken. Veel herinneringen ook aan de fijne 

samenwerking met Hélène (genaamd ‘het duo’, planning kwam van Diana en de cijfers waren voor 

Hélène) en alle andere collega’s Patijnenburg-breed. 

Per 1 juni ga ik werken voor CaleidoZorg, een groeiende GGZ instelling in Vlaardingen waar ik alles 

ga oppakken op HR-gebied. Een nieuwe uitdaging waar ik ook veel zin in heb. Het zal daar anders 

zijn, kleiner ook zowel qua oppervlakte als qua medewerkers.  

Ik wil alle medewerkers bedanken voor de fijne samenwerking en de bijzondere dingen die wij 

samen hebben meegemaakt in dit unieke bedrijf!  

Als laatste wil ik tegen jullie zeggen: ‘Zorg goed voor elkaar en blijf naar elkaar omkijken. 

Patijnenburg en de medewerkers hebben voor altijd een speciaal plekje in mijn hart gekregen!’ 

Peter Boverhoff 

 

mailto:p.boverhoff@patijnenburg.nl


  

 


