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Ondanks de zomerperiode is er de afgelopen weken toch veel gebeurd. Ik 

pik er een paar dingen uit. 

We hebben een promotiefilm van Patijnenburg gemaakt met onze eigen 

collega’s als acteur en voice-over (de stem). Hij is hartstikke leuk geworden 

toch? En we gebruiken hem nu om nieuwe HR-collega’s te werven. 

 

In juli en augustus konden leden van de gemeenteraad van Westland een 

dagdeel mee komen werken. Dat was een idee van Helma om te zorgen dat 

ze ons goed leren kennen. Dat hebben er 11 gedaan en ook 3 ambtenaren. 

Het was leuk & leerzaam en zeker voorA 

Als je hem toevallig nog niet gezien hebt, kun je hem hier nog 

bekijken:https://www.youtube.com/watch?v=j9nsRSpA_hk 

 

 

In juli en augustus konden leden van de gemeenteraad van Westland een 

dagdeel mee komen werken. Dat was een idee van Helma om te zorgen 

dat ze ons goed leren kennen. Dat hebben er 11 gedaan en ook 3 

ambtenaren. Het was leuk & leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar. Ik 

was erg trots op hoe jullie, want jullie hebben ze goed uitgelegd hoe we 

 

werken. En soms gewezen op de veiligheidseisen. Enne natuurlijk 

heel gaaf dat ze er vaak langer over doen dan jullie, zeker bij De 

Gier…. 

Eind augustus kleurden Naaldwijk en Honselersdijk oranje met 150 

studenten uit Leiden die ons Groenteam kwamen helpen met het 

onkruid. Dit was heel geslaagd met dank aan Jan die ze de goede  

 instructies gaf en de hele planning op zich nam. We hebben zo een mooie inhaalslag kunnen 

maken. Ook leuk dat de bewoners zo positief reageerden. Volgend jaar weer? 

Omdat het tijd wordt voor een update van ons meerjarenplan hebben we 4 bijeenkomsten 

gehad met zo’n 10 kadercollega’s per keer. We hebben gesproken over onze visie, 

bedrijfsvoering, HR & organisatie en nieuwe kansen. Dankjewel voor alle input! Die nemen we 

mee in het plan dat eind september klaar moet zijn. 

Lezen en schrijven is belangrijk voor iedereen. Daarom hebben we als Patijnenburg het 

convenant ondertekend om ook de komende 5 jaar hierin te investeren samen met o.a. de 

bibliotheek en Vitis (zie ook pagina 2). Ik heb me ook weer gemeld als Taalmaatje en ben 

gekoppeld aan Omar uit Syrië. Ik wil hem helpen beter Nederlands te leren.    

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j9nsRSpA_hk


  

   

 
 

 

 

 

Nieuws van de Stafafdeling 

 
Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes & Vorming (St. VTV) 
 
In de gemeente Westland is Stichting VTV al jaren actief. Dit is bij veel mensen bekend, maar nog niet 
bij iedereen. Daarom willen wij je graag (opnieuw) op de hoogte stellen van ons aanbod voor mensen 
met een beperking. 
Stichting VTV biedt mensen met een beperking diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten in de regio’s 
Delft, Leiden en Den Haag.  
VTV wil dat mensen met o.a. een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen meedoen in onze 
samenleving net als ieder ander.  
 
De volgende diensten worden aangeboden: 

 Groepsactiviteiten 

 Thuismaatjes (individueel maatje op maat) 

 Beweegcoach (1 op 1 sportbegeleiding) 

  
Meer hierover lees je op www.wijzijnvtv.nl 

 

In dienst – Nieuw Beschut  

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek                                      

Zuidgeest, C.M.J.  (Cynthia)    01-07-2021  PMC assemblage 

Raaf, K. de  (Kai)    01-09-2021  PMC assemblage 

Hoogervorst, M.  (Martijn)    06-09-2021  PMC Verpakken 

 

Uit dienst SW-medewerkers  

Naam:     Datum uit dienst: 

Staalduinen, K. van  (Klaas)    29-08-2021 

Vellekoop, P.  (Peter)    22-09-2021 

 

In dienst – kader  

Naam:     Datum in dienst:  Werkplek:             

Pijl, C. van der  (Carolien)   13-09-2021  Junior Werkconsulent 

Meijer, J.   (Jan)    01-09-2021  Afdelingshoofd Magazijn 

Verweij, A.M.   (Sandra)   01-09-2021  Werkconsulent 

 

 

http://www.wijzijnvtv.nl/


 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws van de collega’s 

 

 

 

Samen meer hulp bieden voor laaggeletterden 

Acht organisaties, waaronder Patijnenburg, gaan samenwerken 
om laaggeletterdheid in Westland tegen te gaan. Daarvoor 
tekenden zij onlangs een overeenkomst. 

 
Het gaat om Vitis Welzijn, Patijnenburg, Vluchtelingenwerk Westland, Taal+ school van ROC 

Mondriaan, Doe Weer Mee, Bibliotheek Westland, Stichting Lezen en Schrijven en gemeente 

Westland. 

 

Dit gebeurde tijdens de Week van lezen en schrijven, waarin extra aandacht werd gevraagd voor 

mensen die moeite hebben met die vaardigheden. Deze organisaties zien in dat dit nog steeds 

belangrijk is en dat er aandacht voor het probleem wordt gevraagd. Veel mensen zeggen: dat ze 

niemand kennen die laaggeletterd is. Maar in Westland gaat het toch wel om één op de zes 

mensen. Dus is er een grote kans dat je mensen tegenkomt, die moeite heeft met taal en die 

daardoor belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven. 

 

In de overeenkomst staat onder andere dat er meer aandacht moet komen voor 

laaggeletterdheid. Ook willen de partijen meer mensen bereiken door aanbod op maat. 

Maurice heeft 30 jarig jubileum en kwam even bij Patijnenburg met zijn 

ouders langs om het te vieren. Hij is gelukkig nog steeds ‘ de oude’ 

gebleven. 

Klaas van Staalduinen overleden 

 

Onlangs kregen wij het verdrietige nieuws dat onze collega, Klaas 

van Staalduinen (03-07-1958) op 28 augustus is overleden. Hij was 

al enige tijd ziek. Klaas was werkzaam als medewerker binnen 

Dienstverlening (Grijs) en was een vrolijke, gemotiveerde 

medewerker die erg zal worden gemist. De plechtigheid 

(kerkdienst) heeft inmiddels plaatsgevonden. 



 

  

 

 

 

Even voorstellen: nieuwe collega’s 

Voor velen van jullie zal ik geen onbekend gezicht zijn.  

Mijn naam is Sandra Verweij, 31 jaar en ik woon sinds een jaar of 7 

in Naaldwijk.  

Ik breng graag tijd door met vrienden en familie maar ben ook niet 

geheel onbekend met het principe ‘serie bingewatchen’.  

 

 

Hoi nieuwe collega’s,  

Mijn naam is Carolien van der Pijl, 24 jaar, geboren en getogen in Maasdijk en 

ongeveer een jaar geleden verhuisd naar ’s-Gravenzande om te gaan samenwonen 

met mijn vriend Roy. 2 maanden geleden heb ik de studie HRM afgerond. Naast 

deze studie heb ik veel gewerkt in de horeca waar ik veel mensen blij heb mogen 

maken met een avondje uiteten. In mijn vrije tijd sport ik veel, vooral hardlopen en 

crossfit. Ook ben ik vaak op een terrasje te vinden. Deze zomer ben ik op vakantie 

geweest in Oostenrijk waar ik een nieuwe hobby heb ontdekt; bergbeklimmen. Ik 

ben graag onder de mensen en bied graag een helpende hand aan mensen die dat 

nodig hebben. Bij Patijnenburg ben ik 13 september gestart als Junior 

Werkconsulent. Ella gaat mij de komende tijd begeleiden en alles leren wat er bij 

deze functie komt kijken. Mijn eerste dagen zijn al onwijs leuk en leerzaam 

geweest, ik kijk er naar uit jullie allemaal te ontmoeten!  Tot snel!   

 

 

Toen ik via de begeleiding van het keukenpersoneel kennismaakte met het bedrijf Patijnenburg, 

dacht ik: ‘Hier wil ik heel graag werken’. Ik heb Toegepaste Pyschologie gestudeerd en mijn hart 

ligt dan ook bij het mensen een helpende hand bieden.  

Ik ben 1 september al begonnen en het voelt als een warm bad! Dank jullie wel!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste Patijnenburgers, 

Net begonnen en ik voel me nu al thuis, ik maak me op voor een 

jarenlange gezellige samenwerking. Mijn naam is Jan Meijer en 

sinds 1 september ben ik  jullie nieuwe collega in de functie van 

Hoofd Magazijn. 

Ik woon in de Lier, ben 47 jaar, heb 4 kinderen en 1 kleindochter.  

 

Op maandag en woensdagavond besteed ik mijn tijd op de bowlingbaan en verder ga ik 

graag met m’n vriendin Brenda een weekendje weg. 

De laatste 17.5 jaar heb ik gewerkt als Locatiemanager bij een transportbedrijf in Rijnsburg 

waar ik de leiding had over een team van 20 medewerkers. Dit heb ik met heel veel plezier 

gedaan. Maar uiteindelijk was ik toch toe aan een nieuwe uitdaging, wat minder reistijd en als 

bonus werken bij een bedrijf waar de werknemer centraal staat. Mocht ik je nog niet ontmoet 

hebben dan komt dat vast nog eens. Groetjes, Jan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Interview met René Kempers:  

”Ik ben dolblij dat ik bij Patijnenburg Afdeling Verpakken mag werken. 

Het geeft mij voldoening, ik voel mij verantwoordelijk en als ik thuis kom 

zeg ik altijd: ‘zo dat heb ik weer gedaan’ ” 

Op de foto: René met Lynn waar ze een goede band mee heeft en die haar 

laat groeien. 

 Elke maand staat er interview met een werknemer in de Interne Nieuwsbrief. Dit keer René 

Kempers van de Afdeling Verpakken. Via een stageproject van school kwam zij in 2011 op haar 

18e bij Patijnenburg bij Ronald van Marrewijk werken. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en heeft ze 

vele stappen gemaakt bij ons bedrijf. 

René leeft samen met haar vader in Naaldwijk, dus is ze altijd snel op het werk. Het lijkt wel een 

hazewindhond, alleen ontbreekt deze net nog in het huishouden. Ze houdt ook van dieren en heeft 

thuis tamme ratten, 2 konijnen 6 katten en 6 valkparkieten. In haar vrije tijd speelt ze games en kijkt 

ze graag naar YouTube-filmpjes. 

René heeft, net als iedereen, een rugzakje. Zo lukt de administratie thuis haar niet altijd, maar 

gelukkig krijg ze hier hulp bij van instanties. Op de werkvloer kijkt ze goed of ze het werk kan doen, 

zo moet het bijvoorbeeld niet te klein zijn. 

René staat voor iedereen klaar maar ze heeft natuurlijk vooral ook een verplichting naar 

Patijnenburg. Ze is blij dat zij hier mag werken. Ook pakt zij elke kans aan om bij te leren. Zo heeft 

zij zich opgegeven voor cursussen als Communicatie en Positief denken. Ook doet ze nu WPO 

met Lynn en Cees en is zij nu in de leer om mensen op de afdeling aan te sturen. En dat gaat haar 

goed af; de collega’s luisteren naar haar en voeren hun werkzaamheden netjes uit.  

Op de afdeling vindt ze alle werkzaamheden leuk zoals zakjes vullen voor klanten als HR Solar en 

Koppert Cress. Zij pakt daar graag allerlei klussen aan zoals diverse soorten van verpakwerk en 

uiteraard het stickeren.  

Ook heeft ze dromen binnen Patijnenburg. Zo wil ze graag: 

 leren om op de heftruck te rijden en ook bij het magazijn de handen uit de mouwen steken  

 eerste medewerker te worden op de afdeling, waarvoor ze stage moet lopen, bij voorkeur 

op de afdeling Assemblage. 

 Ook zou ze wel gedetacheerd willen worden met productiewerk.  

Over de leidinggevende zegt ze dat Lynn en Cees eendrachtig goed met iedereen kunnen 

opschieten en dat zij René de kans geven om te groeien. 

 

Tekst + foto: Edith Overkleeft 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuws vanuit het MT 

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Peter Boverhoff. 
 

Bijdragen werden dit keer geleverd door: Arnoud Hellemans, Jan Meijer, Edith Overkleeft, Carolien van 

der Pijl, Inge Vermeulen, Sandra Verweij en Kieven Wichern 

 

Heb je wat leuks, bijzonders of belangrijks te melden?  Kopij kan voor 15 oktober a.s. gestuurd 

worden naar: Peter, p.boverhoff@patijnenburg.nl 

 

Gebruik van Patijnenburg materiaal en materieel 

Om de veiligheid tijdens het gebruik van gereedschap van Patijnenburg te borgen én om slijtage 

van deze gereedschappen te beperken is besloten dat deze spullen niet meer uitgeleend mogen 

worden voor privégebruik. Als goed huisvader willen wij dus zorg dragen voor onze spullen. Door 

deze alleen tijdens Patijnenburg werkzaamheden te gebruiken kunnen we hier op deze manier 

beter op toezien. 

Vervolgens geldt om dezelfde redenen als hierboven genoemd hetzelfde voor het complete 

wagenpark van Patijnenburg. Kortom auto’s, aanhangers en busjes kunnen niet meer geleend 

worden voor privégebruik. 

Dank je wel voor je begrip, 

MT Patijnenburg 

 

 

Nieuws vanuit de Dienstverlening  

Wij hebben enkele bedrijven geholpen met het leveren van Prikkers 

van hun ‘Doorgeef schoonmaakactie’. Hieronder lees je een reactie: 

Groetjes, Kieven 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Nogmaals bedankt voor het uitlenen van de grijpers! We hebben een 

flinke hoeveelheid afval opgeruimd. Het was een geslaagde actie!  

Naast dat we zelf zwerfafval hebben opgeruimd, hebben we de grijper 

overgedragen aan Westland Partners. Zij gaan nu ook een clean-up 

actie organiseren.  

De bovenste foto is met het team dat het meeste zwerfafval heeft 

opgeruimd.”  

Daniëlle van de Geer, Farmhouse 

 

file://///Dom/Algemeen/Communicatie/Nieuwsbrief/2021/p.boverhoff@patijnenburg.nl

