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Intro van Pieter

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2021. In deze nieuwsbrief nemen 
we je mee in diverse ontwikkelingen. Maar natuurlijk speelt ook 
voor ons allemaal vooral de Covid-19 pandemie en alle maatregelen 
die daar het gevolg van zijn. Sommigen van ons zijn besmet of zelfs 
ziek geweest, nog meer hebben wel eens in quarantaine gezeten en 
velen kennen mensen die ernstig ziek zijn (geweest) of die in de zorg 
heel hard moeten werken om alles voor elkaar te krijgen. Daarbij 
vergeleken zijn de gevolgen voor ons bedrijf natuurlijk van een veel 
kleinere orde. Maar dat we er in ons werk veel van merken, is niet 
te ontkennen. Veel van het kantoorpersoneel werkt vanuit huis en 
ziet collega’s vooral op schermpjes. Alleen de mensen van Beheer 
en Onderhoud en die de opleidingsmomenten begeleiden, komen 
nog naar kazernes of oefencentrum. En zelfs hen wordt dringend 
gevraagd zoveel mogelijk digitaal te doen, ook het lesgeven als het 
lesdoel dat toestaat. Veel oefeningen gaan nog steeds niet door 
waardoor het rustig is op het oefencentrum. 
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Ontwikkeling van ons bedrijf

Pagina: 1

Bijscholingen
Na enkele jaren stilstand zijn we in 
november weer gestart met het aanbieden 
van bijscholingen. De belangrijkste twee 
onderwerpen zijn de invoering van de 
basisprincipes van brandbestrijding en de 
herziening van de opleiding Manschap. Via 
online sessies en met praktijkmomenten 
op het oefencentrum zijn we begonnen 
om iedereen deze kennis aan te reiken en 
eigen te laten maken. De eerste reacties 
van deelnemers zijn positief en daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee. De komende tijd 
gaan we hiermee door. Een volgend thema 
voor bijscholing is al bekend: we willen 
iedereen ook meenemen in de ontwikkeling 
van de ‘Human Factors’ en ‘situationele 
commandovoering’ en de effecten daarvan 
voor onze opleidingen. We hopen hiermee 
na de zomervakantie te kunnen starten. Het 
aanbieden van bijscholing is één, het ook 
daadwerkelijk toepassen en inslijpen van deze 
kennis vergt meer inspanning. We zijn op zoek 
naar een goede manier om iedereen daarbij te 
helpen. Als je daar vanuit je eigen achtergrond 
of ervaring goede ideeën bij hebt, dan horen 
we die graag. Je kunt je ideeën doorgeven aan 

Wendy op wendy.arkenbout@bon-holding.
nl. Ook als je een onderwerp ziet waarop 
bijscholing goed zou zijn, kun je dat bij Wendy 
aandragen.

Renovatie of vernieuwing oefenobjecten
Enkele van onze oefenobjecten zijn aan het 
einde van hun levensduur. Dat biedt ons nu 
de kans om opnieuw te kijken wat we nodig 
hebben om onze deelnemers zo goed mogelijk 
voor te bereiden op hun repressieve taak. 
We doen dit samen met de drie regio’s maar 
we willen dit ook graag samen met onze 
deskundigen binnen het bedrijf doen. En die 
deskundigen zijn jullie. Instructeurs vanuit 
hun kennis en ervaring van de opleidingen, 
ondersteuners vanuit hun kennis en ervaring 
vanuit veiligheid en ‘werkbaarheid’. Als je mee 
wil denken of ‘kritische tegenlezer’ wil zijn, 
meld je dan bij Harold op harold.beijering@
bon-holding.nl.

Uitkomsten audit voor ISO en Kwaliteit 
Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB)
In november en december hebben we de 
audits gehad voor ons ISO-certificaat en het 
certificaat van het IFV. Beide rapportages 

zijn aan ons gestuurd en geven een goed beeld 
van ons bedrijf. ISO kijkt vooral naar onze 
bedrijfsvoering en personeelszorg. Natuurlijk 
levert dat altijd een aantal verbeterpunten 
op maar de conclusie was positief! Bij het 
KAB wordt gekeken naar het hele stelsel van 
opleiden, beginnend bij de werving en selectie 
en eindigend bij de examinering en evaluatie 
van de uitgevoerde opleiding. De uitkomst van 
deze audit is helaas voor ons minder positief. Op 
diverse onderdelen moeten we, samen met de 
drie regio’s, verbetering laten zien. 

De samenwerking met de drie regio’s en 
dan zeker de huidige werkwijze met de 
leerwerkplekbegeleiders en trajectbegeleiders 
moet volgens de auditcommissie sterk 
verbeterd worden. Op basis van het rapport 
gaan we op korte termijn samen met de regio’s 
hieraan werken. Naast deze kritiek heeft de 
auditcommissie nog meer aanbevelingen. Ook 
hier gaan we werk van maken. We houden 
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. Heb je 
vragen of opmerkingen, dan horen we die graag. 
Je kunt ze sturen aan Romy Albers op romy.
albers@bon-holding.nl.

Handig misschien voor het onderhoud en het maakt het afstand 
houden makkelijker, maar we missen met zijn allen ook de reuring, het 
enthousiasme en de gezelligheid van grote groepen brandweermensen 
die druk zijn met hun passie.

Mijn hoop is is dat we in de loop van het voorjaar steeds meer ruimte 
gaan krijgen. En dat we na de zomervakantie terug kunnen naar onze 
normale werkwijze. Hetzelfde als vroeger wordt het wellicht niet meer: 
we hebben ook positieve dingen ervaren in deze tijd die we kunnen 
blijven voortzetten. Maar er komt na de zomervakantie een moment dat 
we sámen weer ‘los’ kunnen. Ik kijk daar nu al naar uit.

Tot die tijd: Stay safe, stay healthy en tot gauw. Veel leesplezier met deze 
nieuwsbrief.

Groet, Pieter
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Overkapping vuile 
kledingruimte en het 
lesgebouw

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
het overkappen van de ruimte tussen de “vuile 
kledingruimte” en het lesgebouw. Dit op verzoek 
jullie om daar nu het vulpunt voor bidons van te 
maken en er een bakje koffie te kunnen halen. 
Dit regelen wij nu voor jullie. Daarmee krijgt de 
“vuile kledingruimte” meer armslag en kan men 
via deze ruimte droog naar de douches lopen. 
Hoe fijn is dat. De overkapping bij het U-gebouw 
en de doucheunit (camping) worden daarna 
gerealiseerd.

Omdat het in de leslokalen veel werk was om alles 
op te bouwen en het niet te combineren viel met 
de oefeningen op het terrein, worden de online 
examens nu in de kantine gehouden. In de kantine 
is nu een vaste opstelling gemaakt.
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Nabespreekruimtes

Deze hebben nu schone stoelen en tafels en 
binnenkort wordt de boel ook weer geverfd van 
binnen zodat het weer lekker fris is allemaal.

Online examens nu in de 
kantine in Wijster

Bedrijvenpark 

Er heeft in december een kort hardnekkig 
brandje gewoed tussen het dak en de container 
van het bedrijvenpark. Afgelopen periode 
hebben er diverse herstelwerkzaamheden 
plaatsgevonden en is het bedrijvenpark weer 
operationeel.

Helmkappen tijdens 
examens

Er is geïnvesteerd in helmkappen. Deze worden 
nu uitgeven via de uitgiftebalie voor VF en 
blusploegleden tijdens examens. Een helmkap 

draagt bij aan het behoud van je helm en geeft 
een beter uitstraling dan een verkleurde helm. Wij 
wassen deze na elk gebruik en verzoeken je om 
deze na elk gebruik dan ook in te leveren.

Herkenbaarheid

Voor de herkenbaarheid van de verschillende 
rollen zijn er gekleurde hesje beschikbaar.
Herkenbaarheid is bij examens heel handig 
om alles en iedereen te onderscheiden, maar 
geeft ook heel snel overzicht.  De chauffeurs 
krijgen een oranje hesje en rode helm uitgereikt. 
Voor de examenbegeleider is er een oranje 
hesje beschikbaar met daarop gedrukt BON 
examenbegeleider. 

Nieuws vanuit Oefencentrum Noord (OCN)
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Er hebben twee aanpassingen plaatsgevonden in 
het object 2/1 kap. Er is een deur geplaats op de 
begane grond en op de 1e verdieping.
Met deze aanpassingen is het gebouw (links en 
rechts) als een geheel te gebruiken en zijn meer 
scenario’s mogelijk, dit was onder andere een 
wens van het IFV. 

Object aanpassing  

Plattegrond Unit 2 onder 1 kap Links 

 

Plattegrond Unit 2 onder 1 kap Links  

Plattegrond Unit 2 onder 1 kap Links 



Bevelvoerder als expertrol
Er heeft in de tussentijd één wijziging 
plaatsgevonden met betrekking tot de grondslag 
voor een toeslag bij de expertrol. Vanuit de 
werkvloer kwam er de wens om nog eens 
kritisch te kijken en te (her-)overwegen hoe de 
grondslagen zich verhouden bij de instructeur die 
instructie verzorgd in de leergang bevelvoerder. 
Voor deze casus is de projectgroep nog een keer 
bij elkaar geweest. De grondslag voor wanneer 
een expertrol van toepassing is, is aangescherpt. 
Het gevolg hiervan is dat de instructeur voor een 
leergang Bevelvoerder nu als een expertrol 
gezien wordt.

Instemming OR
De OR heeft per 20 januari, met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021, ingestemd met de 
wijziging die is aangebracht binnen de nieuwe 
rechtspositieregeling voor het flexpersoneel. De 
OR heeft dus ingestemd met het uiteindelijke 
resultaat van project TUC.

Wat is de expertrol?
De basis van de functiefamilie instructie is dat je 
in het bezit bent van het diploma Manschap en 
instructeur. 

Je hebt een expertrol als je naast deze basis extra 
opleidingen hebt gevolgd en deze afgesloten is:
• met een landelijk diploma (IFV)
• met externe certificering
• met interne (BON-Holding) certificering

Salarisverwerking; 
administratief gedoe
Een ander gevolg van project TUC is dat er ook 
veel interne processen zijn veranderd binnen 
de verschillende administraties. Wij werken er 
hard aan om dit allemaal vlekkeloos te laten 
verlopen. 
Zo ook bij de salarisverwerking, er wordt veel 
getest met de nieuwe systeeminrichting. 
Desondanks kunnen er onvoorziene problemen 
ontstaan. Heb je vragen? Stuur even een 
berichtje naar verloning@bon-holding.nl. 

Toegevoegd als bijlage in deze nieuwsbrief is 
het overzicht van de uitbetalingsdata voor 2021 
voor alle oproepkrachten. 
Voor de collega’s die als ZZP-er bij ons werken 
is er in week 3  mail gestuurd met daar in alle 
ins en outs voor het factureren (administratief 
gedoe dus). Als je deze nog niet hebt ontvangen 
kun je deze alsnog opvragen bij wendy.
arkenbout@bon-holding.nl.

Maaltijdvergoeding
Vanaf 1 januari is er een inhouding voor eten 
van een maaltijd. Dit is alleen bij het werken 
van 2 aaneengesloten dagdelen en vindt de 
inhouding alleen plaats, indien je hier expliciet 
voor akkoord hebt getekend. Voor de ZZP-er 
geldt deze inhouding niet en kun je óf zelf een 
maaltijd meenemen óf als je ingepland bent in 
Wijster eventueel zelf wat kopen en afrekenen 
bij de cateraar.

Nieuws vanuit Oefencentrum Noord (OCN) Informatie over TUC (Tarieven, Uren en Contracten)
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Het is een feit..met ingang van 1 januari is TUC “onder ons” en met ingang van 
1 januari 2021 zijn alle collega’s uit de flexibele schil aangesteld bij Brandweer 
Flexpool Noord B.V. met daarin een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Deze 
arbeidsvoorwaarden zijn opgesteld, zoals deze in de projectresultaten aan 
jullie gepresenteerd zijn. 

BON-Holding BV

 

Plattegrond Unit 2 onder 1 kap Links 

Verwerkingsdata geheel 2021 Uiterlijk 10e vd maand aanleveren

Brandweer Flexpool Noord BV

verwerking salaris uitbetaling salaris

12-1-2021 week 3 (jaarafsluiting 2020)

11-2-2021 week 7

11-3-2021 week 11

13-4-2021 week 16

11-5-2021 week 20

10-6-2021 week 24

13-7-2021 week 28

17-8-2021 week 33

14-9-2021 week 37

12-10-2021 week 42

11-11-2021 week 46

14-12-2021 week 50

11-1-2021 week 3 (jaarafsluiting 2021)
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De inhouding en het bestellen met verschillende 
voorkeuren is een proces die wat lastig 
is om vooraf intern te verwerken in de 
planningsystemen, maar ook achteraf voor het 
verwerken van het aantal inhoudingen. Mogelijk 
geeft dit wat aanloopproblemen. Wij vragen 
hiervoor jullie begrip. 
Wij houden jullie op de hoogte als dit in de 
afhandeling vertraging met zich mee brengt.

Vragen of onduidelijkheden
Wij kunnen ons voorstellen dat TUC en de 
wijzingen die TUC met zich mee brengt voor jou 
ook tot vragen kan leiden. Neem gerust contact op 
met Wendy via wendy.arkenbout@bon-holding.nl..

Lerende organisatie
Dit is nieuw ook voor ons. Wij zijn een lerende 
organisatie. De komende periode blijven we goed 
screenen hoe alles loopt. En over een half jaar 
evalueren we TUC. Wij houden jou op de hoogte 
en informeren we je hoe de evaluatie precies vorm 
krijgt en op welke wijze jij kan mee-evalueren. 
Want zonder jouw input geen goede evaluatie. 
Heb je in de tussentijd punten die voor de 
evaluatie interessant (kunnen) zijn, wacht dan niet 
tot de uitnodiging, maar laat het ons weten via 
wendy.arkenbout@bon-holding.nl.

Wat is nu precies de 20/80 regel? 
Als een soort magische formule zingt al een 
tijdlang de ‘80/20-regel’ rond en dat dit heel 
belangrijk is. Maar voor velen is niet helder 
wat dat nu betekent voor het bedrijf en voor de 
medewerkers. Hierbij een poging om het een en 
ander uit te leggen. Let op want het verhaal wat je 
nu gaat lezen is een beetje technisch. Ga er maar 
even goed voor zitten. Succes. 

Ons bedrijf is ooit opgericht om de 
brandweerkorpsen in de drie Noordelijke 
provincies van goede opleidingen te voorzien. 
Om ook goed te kunnen trainen onder meer 
realistische omstandigheden, beschikken we 
over een oefencentrum (sinds kort nog maar 
eentje). Dit oefenterrein is ook bedoeld om 

brandweermensen uit het Noorden goed getraind 
te houden. Door alle ontwikkelingen zijn er in het 
Noorden nu nog 3 grote korpsen over: Brandweer 
Drenthe, Brandweer Fryslân en Brandweer 
Groningen. Via hun commandanten besturen 
zij ons bedrijf. Deze brandweren hebben elk een 
behoorlijke omvang en nemen daarmee ook elk 
jaar veel opleidingen en oefeningen af.

Quasi inbesteden
Als overheden (wat deze korpsen zijn) op grote 
schaal iets inkopen, zijn daar wettelijke spelregels 
aan verbonden. Dat kun je leuk of niet leuk vinden 
maar het is gewoon de wet. De drie regio’s willen 
hun opleidingen zonder ‘inkoopgedoe’ bij ons 
bedrijf kunnen afnemen. Dat scheelt hun een hoop 
werk, scheelt ons een hoop werk en zorgt ervoor 
dat de relatie die als meer dan 50 jaar duurt, voort 
blijft bestaan. Binnen de wettelijke spelregels kan 
dat ook. Dat heet met een moeilijk woord ‘quasi-
inbesteden’. Maar dan moet er wel aan enkele 
voorwaarden voldaan zijn. De belangrijkste twee 
zijn:
a. Het bedrijf moet door de regio’s bestuurd 

kunnen worden (dat kan want de 
commandanten zijn samen het bestuur);

b. Het bedrijf moet het grootste deel van zijn 
omzet halen uit deze regio’s.

 Over dat laatste zijn in de afgelopen jaren 
uitspraken van rechters geweest (niet bij ons 
maar bij andere bedrijven waar zoiets speelt) 
en daarin is ‘grootste deel’ heel meetbaar 
gemaakt: dat is minimaal 80% van de totale 
omzet. En dan voel je al aankomen wat we met 
de 80/20 regel bedoelen: we moeten minimaal 
80% van onze omzet uit de brandweerregio’s 
in Noord-Nederland halen en mogen maar 
maximaal 20% uit andere klanten halen. Wat is 
nu het effect voor ons?

Effect op ons; terug naar onze basis voor 
Noord Nederland
Voor ons als bedrijf betekent dit dat we weer 
teruggaan naar onze basis: vooral dienstbaar zijn 
aan Noord-Nederland. De drie regio’s hebben 
afgesproken dat ze al hun activiteiten voor 

opleiden en realistisch oefenen onder brengen 
bij ons bedrijf. Soms lopen er nog contracten 
met anderen en die moeten natuurlijk 
netjes afgerond worden. Maar op niet al te 
lange termijn worden ook alle realistische 
oefeningen bij ons georganiseerd. Wij moeten, 
met pijn in het hart, afscheid nemen van 
sommige klanten. Het duidelijkste voorbeeld 
zijn de duikopleidingen voor alle andere 
regio’s in Nederland. Maar ook bij de klanten 
die op ons oefencentrum komen, moeten we 
kritisch kijken wie we nog kunnen helpen en 
wie helaas naar een ander oefencentrum moet. 
Het vertrek van de duikopleidingen betekent 
voor de instructeurs en ondersteunende 
duikers dat er voor hen bij ons veel minder 
werk is. Gelukkig blijft het werk wel bestaan 
en hopelijk kunnen velen mee naar de nieuwe 
uitvoerder. 

Oefeningen op het oefencentrum
Voor de oefeningen op het oefencentrum 
geldt dat de verwachting is dat het aantal 
oefendagdelen ongeveer gelijk blijft. Het zal 
in ieder geval niet heel veel stijgen of dalen. 
Dus voor onze instructeurs en ondersteuners 
op het oefencentrum verandert er niet veel, 
hooguit dat ze vaker collega’s uit de drie 
noordelijke regio’s treffen en minder vaak 
collega’s uit de rest van het land.
Bij de opleidingen voor brandweerpersoneel 
verandert er bijna helemaal niks: 
alleen het opleiden van personeel voor 
bedrijfsbrandweren wordt lastiger. Deze 
ontwikkeling biedt ook een grote kans: om 
ervoor te zorgen dat het oefencentrum 
voldoende uitdaging en afwisseling biedt, ook 
aan brandweermensen die al vaker geweest 
zijn, zullen we op tijd objecten moeten 
aanpassen of nieuwe objecten moeten maken. 
Daarover zijn we al in overleg met de drie 
noordelijke regio’s en willen we ook jullie in de 
nabije toekomst graag bij betrekken!

Heb je vragen, mail dan gerust naar 
pieter.lodder@bon-holding.nl. 
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Nieuws over opleidingen

Opleidingen Manschap en Bevelvoerder
Zoals eerder genoemd in deze nieuwsbrief zijn de opleidingen Manschap 
en Bevelvoerder zijn aangepast naar de laatste stand van zaken binnen 
Brandweer Nederland. Zo is in beide opleidingen bijvoorbeeld de 
basisprincipes Brandbestrijding verwerkt. We zijn vanaf 1 januari 
2021 overgegaan op de ‘nieuwe’ manschapopleidingen. De ‘nieuwe’ 
bevelvoerderopleidingen gaan we naar alle waarschijnlijkheid starten vanaf 
1 maart 2021. 

Veiligheidspaspoort 
In de nieuwsflits en in een mailbericht is er al iets over verteld. 
Er wordt nu hard gewerkt om alle lopende opleidingen in 
Veiligheidspaspoort te zetten. Ondertussen starten we ook met de 
‘nieuwe’ manschapopleidingen. Zodat we de eerste verloning die begin 
februari plaatsvindt (voor de uren van januari), kunnen doen vanuit 
Veiligheidspaspoort. Daarnaast kunnen we de facturering dan ook 
laten verlopen vanuit het Veiligheidspaspoort. 
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BON-Holding BV

Wie zitten er in de OR?
Na de verkiezingen van vorig jaar het eerste nieuwsbulletin van de 
ondernemingsraad (OR) Bon-Holding BV. In deze gekke tijd staat fysiek 
contact op een laag pitje, maar onze winkel draait door. Betekent voor 
ons dat we verschillende werkzaamheden oppakken. Allereerst willen 
we jullie meegeven wie er allemaal in de OR zitten.

• Duco Mol (voorzitter) – was Gerrit Bos, maar is door 
omstandigheden uit de OR gestapt

• Hans Ringnalda (secretaris)
• Henri Winkel (vicevoorzitter)
• Marc Boomstra (vicesecretaris)
•	 Age	Postma	(vervanger	Gerrit	Bos,	had	in	de	flexpool	de	meeste	

stemmen tijdens de verkiezingen).

Nieuws van de OR
Wat hebben we gedaan?
• Onze eerste klus was de instemmingsaanvraag omtrent het 

onderbrengen	van	de	flexpool	in	een	aparte	B.V.	met	een	eigen	
rechtspositieregeling. Dit heeft de nodige voeten in de aarde gehad. 
Met een tussentijdse verbetering voor de bevelvoerderinstructeurs 
hebben wij ook ingestemd met de resultaten van project TUC. 

• In december hebben we in Wijster een 2 daagse cursus gehad van 
Herman Gruppen (Dimaco). Deze 2 daagse cursus stond in het teken 
van de rol en werkwijze van de OR tot het maken van een actieplan. 
Wat zijn de rechten en plichten van een OR en wat gaan we  
er vervolgens mee doen.

• Voor het 1e kwartaal van dit jaar moeten we als organisatie voor het 
vaste personeel een nieuwe pensioenregeling in het leven roepen. 
De regeling bij ASR vervalt op 1 maart en wordt niet verlengd. De OR 
is nauw betrokken bij de keuze van de pensioenaanbieder en  
moet instemmen met het voorgenomen besluit van de WOR-
bestuurder (Pieter Lodder). 

•	 Daarnaast	krijgen	jullie	(flexpool	en	vaste	medewerkers)	
binnenkort een vragenlijst over de medewerkerstevredenheid 
(MTO). Met deze MTO willen we pijlen hoe de ervaring is met je  
werkbeleving, de ontwikkelingsmogelijkheden, collega’s, leiding, 
organisatie en klanten. Met de resultaten gaan wij samen met Pieter 
in overleg. De resultaten delen wij uiteraard ook met jullie.

Vragen?
Heb je vragen aan de OR, wil je een mondeling overleg met de OR of wil 
je ideeën aandragen neem dan contact met de secretaris van de OR, 
Hans Ringnalda (hans.ringnalda@bon-holding.nl – 06-12170190). 

BON-Holding BV



Waar gaan we mee aan de 
slag dit kwartaal

Onlangs heeft Pieter alle medewerkers per 
mail meegenomen in aandachtspunten voor 
de komende tijd. Daarbij gaf hij aan dat we 
verder gaan met waar we goed in zijn t.w. we 
blijven opleidingen en oefeningen verzorgen 
en blijven werken aan het continu verbeteren 
van ons werk. Dit is namelijk de kern van ons 
bestaan: zonder opleidingen en oefeningen 
geen BON-Holding. Maar natuurlijk vragen wel 
een paar onderwerpen wat extra aandacht de 
komende tijd.

1.  Verbinding; opstarten traject 
teamontwikkeling 

Samen gaan we aan de slag met onze onderlinge 
verbondenheid. Verbonden met elkaar binnen het 
vaste personeel, verbondenheid met de flexibele 
schil en verbondenheid met onze drie regio’s 
Groningen, Fryslân en Drenthe. Samen met een 
externe begeleider, Rene Moraal, gaan we aan de 
slag met onze waarden en op zoek naar wat ons 
bindt en boeit en wat we van elkaar verwachten 
en hoe elk van ons zijn of haar werk wil inrichten. 
Vanuit deze gezamenlijke verbinding en onze 
gezamenlijke waarden maken we samen de BON. 
Op 3 februari gaan Pieter, Tinus, Maurice en 
Roswitha in gesprek met Rene Moraal om samen 
door te spreken wanneer we kunnen starten. 
 
2.      Digitalisering en automatisering 
We gaan onze werkprocessen zo veel mogelijk 
digitaliseren en automatiseren met de 
applicaties we nu al hebben. Dit geldt voor zaken 
als inkoop, factuurbehandeling, planning en 
alle mogelijke administratieve processen. Het 
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streven is dat we aan het einde van het jaar geen 
dubbel handwerk meer hebben en het aantal 
‘checkmailtjes’ tot een minimum beperkt is. 
Dit zorgt voor minder ‘uitzoekstress’, snellere 
betaling van facturen en vooral meer vrijheid 
van handelen voor iedereen. 
 
3.      Een handboek 
Beide bovenstaande punten gaan er voor zorgen 
dat onze werkprocessen anders worden. En 
in de afgelopen anderhalf jaar hebben we al 
verschillende dingen veranderd. Het is goed om 
eind dit jaar de nieuwe inrichting die we samen 
ontwikkeld hebben, ook op papier vast te leggen 
zodat iedereen weer de duidelijkheid heeft over 
zijn of haar positie en ruimte van handelen. We 
gaan dit vastleggen in een handboek. Daarover 
volgt de komende periode meer informatie 
wat nu precies allemaal in dit handboek wordt 
opgenomen. 

Jaarstukken

De Covid-19 pandemie heeft voor ons ook 
op financieel vlak veel gevolgen gehad. Maar 
dankzij de inzet van iedereen en ook de 
steunmaatregelen van de overheid, lijkt het 
erop dat we het boekjaar zonder grote verliezen 
afsluiten. Voor 2021 hopen we een kleine winst 
te maken én ruimte te hebben om te kunnen 
ontwikkelen.

Personele zaken

Zoals jullie weten is onze hoofd Bedrijfsvoering 
Henny Schuiling even uit de running. Henny is 
herstellende van een stevige periode omtrent 
haar gezondheid. Om in de tussentijd toch wat 
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werkzaamheden voortgang te kunnen geven 
is Roswitha Jonkers vanuit Veiligheidsregio 
Drenthe 3 dagen in de week bij ons om wat 
klussen te doen die aandacht vragen in de 
periode tot de terugkomst van Henny. Henny 
beterschap en tot gauw! Roswitha van harte 
welkom. Roswitha is bereikbaar via roswitha.
jonkers@bon-holding.nl. 

Aanbod Oproepkrachten

Als werkgever zijn wij jaarlijks wettelijk verplicht 
om alle oproepkrachten een aanbod voor een vast 
urenaantal te doen. Deze verplichting komt voort 
uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit 
jaar hebben we voor deze werkwijze gekozen:
• Iedere oproepkracht die in 2020 minder heeft 

gewerkt dan 144 uur op jaarbasis (oftewel 
minder dan gemiddeld 1 dagdeel per week), 
ontvangt eind januari een mail zónder 
persoonlijk aanbod. We gaan er daarbij vanuit 
dat je op dezelfde flexibele wijze als in 2020 
door wilt gaan. Een persoonlijk aanbod is 
desgewenst op te vragen bij verloning@bon-
holding.nl. 

• Iedere oproepkracht die meer dan 144 uur op 
jaarbasis heeft gewerkt, ontvangt eind januari 
wel een persoonlijk aanbod per mail.

Afgelopen jaar hebben we onze voorkeur 
uitgesproken om op de oude voet verder te gaan 
(flexibele inzetbaarheid). Het merendeel heeft het 
aanbod in 2020 dan ook afgewezen. 
Ook dit jaar geven wij er de voorkeur aan dat we 
op de oude voet verder gaan. 
Voor meer informatie hierover, kun je contact 
opnemen met Hielke Fictorie 
(hielke.fictorie@bon-holding.nl, 06-82942963).

Tips voor de nieuwsbrief
Heb je tips voor de nieuwsbrief zoals onderwerpen 
maar ook leesbaarheid en vormgeving. 
Mail ze naar Roswitha op roswitha.jonkers@bon-holding.nl
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