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Going concern

Verbinding

We gaan natuurlijk verder op de ingeslagen
weg. We blijven opleidingen en oefeningen
verzorgen en blijven werken aan het
continu verbeteren van ons werk waarbij we
oog blijven houden voor het innovatief en
vernieuwend zijn voor onze cursisten. Dit
is namelijk de kern van ons bestaan: zonder
opleidingen en oefeningen geen BONHolding. Daarnaast zijn er 3 kernpunten:

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 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. We starten zodra de
maatregelen weer ruimte bieden om
weer fysiek bijeen te komen.
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Q2

ME oefening

Nieuwe werkstructuur
borgen en beschrijven

Digitalisering en
automatisering

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.

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 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.

Q3
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Q4

• Vakbekwaamheid 4Noord ( zomer Pieter)

• Inkoopordersysteem ( Q4 Harold)

• SEM; koppeling verloning + financien ( zomer Marco)
• Digitaal handboek ( zomer Wendy)
• Flex inloopavond ( Q3 Wendy)
• Digitaal PD’s op orde ( Q3 Hielke)
• Insite optimaliseren flex ( Q3 Hielke)
• VCA Module klaar
( 1 juli Wendy)
• Rol budgethouders borgen
en getraind
( 1 juli Hoofd Bedrijfsvoering)
• Tone of voice training gestart
( juli hoofd Bedrijfsvoering)

• Team financïen “op orde” ( Q4 Hoofd BV)
• Persoonlijk leiderschap stimuleren medewerkers
( Q4 allen)
• Handboek werkprocessen BON( Q4 KAM functionaris)
• Organisatiestructuur beschreven( Q4 Pieter)
• Financien werkprocessen
op orde ( december Hoofd BV)
• VP en SEM koppelen en duidelijkheid op
werkprocessen ( december Marco)
• Evaluatie TUC (vast en flex)
( dec Wendy)
• Systeembeschouwing op
evaluatiesystematiek
( dec Bert/Hans)

Intro van Pieter
Beste collega’s,
Hierbij voor jullie de nieuwste editie van onze nieuwsbrief. De tweede
in een nieuw format en dat wordt door velen van jullie gewaardeerd.
We hebben best wat positieve reacties mogen ontvangen. We blijven
nieuwsgierig naar jullie mening over onze nieuwsbrief en horen dan
ook graag waar we deze nog kunnen verbeteren.

In welke onderwerpen ben je geïnteresseerd en vind je de diepgang
goed genoeg en waar zou je eventueel meer over onderwerpen willen
vinden zoals bijvoorbeeld de website of iets anders? Je kunt je reactie
sturen naar Roswitha Jonkers; roswitha.jonkers@bon-holding.nl
Pieter Lodder

Ontwikkelingen van ons bedrijf
Verbetering brandweeronderwijs
Noord-Nederland
De afgelopen weken zijn we gestart
met diverse projectgroepen om ons
brandweeronderwijs verder te versterken.
Aanjager van deze projectgroepen is het
oordeel dat we vanuit de audit voor Kwaliteit
Aanbieders Brandweeronderwijs (KAB)
hebben gekregen. Samen met onze drie
partners, VR Drenthe, Fryslân en Groningen,
werken we aan twee belangrijke thema’s: de
versterking van het systeem van ‘leren op de
werkplek’ onder de naam ‘Cursist centraal’ en
het verder verhogen van de vakinhoudelijke
en lesgevende kwaliteiten van iedereen
die een rol speelt bij het lesgeven, onder de
naam ‘Vakbekwaamheid 4Noord’. Het eerste
gaat vooral over de leerwerkplekbegeleiders
en hun belangrijke rol voor cursisten, het
tweede betreft meer de instructeurs. De vier
organisaties samen hebben uitgesproken
dat we niet stoppen met deze ontwikkeling

als we ‘de vinkjes’ voor een positieve audituitslag hebben verdiend. We zien dit duidelijk
als een aanjager om samen te werken aan de
versterking van de vakbekwaamheid van al
onze brandweermensen. Wanneer je meer
wilt weten over het project ‘Cursist centraal’
dan kun je terecht bij Hans Ringnalda (hans.
ringnalda@bon-holding.nl) die namens ons
als projectsecretaris in deze projectgroep
zit. Vragen of suggesties over of voor het
deelproject ‘Vakbekwaam 4Noord’ kun
je stellen aan Wendy Arkenbout (wendy.
arkenbout@bon-holding.nl)die voor ons aan
dit deelproject deelneemt als projectleider.

Nieuwe oefenobjecten
Sinds een aantal weken is de nieuwe 10
MegaWatt container in gebruik en daar zijn
wij blij mee. Deze container is in nauwe
samenwerking met VR Drenthe gerealiseerd
en is bedoeld om brandweermensen een beeld
te geven van een brand die zo groot is dat je

voor lage druk of O-bundels moet kiezen. Ook
kan in deze container het effect van geopende
en gesloten ramen en deuren goed zichtbaar
gemaakt worden. En natuurlijk kan er goed
getraind worden op de effecten van verschillende
blustechnieken van buitenaf: de offensieve
buitenaanval. De condities in de containers
zijn extreem. Het is dus uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat er een binneninzet in plaats vindt.
Naast dit nieuwe object, zijn we ook aan het
nadenken over de vervanging van één van de
bestaande oefenobjecten. Een projectgroep
bestaande uit veiligheidsfunctionarissen,
instructeurs, collega’s van beheer en
onderhoud maar ook medewerkers vanuit de
drie noordelijke regio’s. Het moet een object
worden waarop we de komende jaren al het
brandweerpersoneel van de drie noordelijke
brandweren kunnen trainen en opleiden in de
nieuwste inzichten rondom brandbestrijding.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang.
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Jaarplan 2021
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het
Jaarplan 2021. Op basis van input vanuit alle
teams hebben we in beeld gebracht waar we
dit jaar onze energie in gaan steken. Het geeft
daarmee een soort ‘houvast’ voor de momenten
dat we moeten kiezen waar we onze tijd en/

of ons geld aan willen besteden. We hopen dat
zo’n ‘houvast’ rust en duidelijkheid biedt en
helpt bij het prioriteren. Natuurlijk waren er
veel meer ideeën en suggesties dan dat we tijd
en geld hebben. Maar deze vergeten we niet. In
vervolg op dit jaarplan gaan we werken aan een
meerjarenplan zodat we ook de ruimte krijgen

om wat verder vooruit te kijken en samen
na te denken in welke richting we ons willen
ontwikkelen. Je treft het jaarplan als bijlage bij
deze nieuwsbrief.
Ook gaan we hem op strategische plekken
zichtbaar maken om iedereen te laten zien waar
we aan gaan werken in dit jaar.
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Nieuws vanuit Oefencentrum Noord (OCN)
Magnetron aanwezig
op OCN
We hebben er een! Eindelijk maar toch is er voor
collega’s die eigen eten meenemen en dit willen
opwarmen, een magnetron in de bedrijfskantine.
Als je er gebruik van maakt, laat de magnetron
dan schoon achter voor de volgende gebruiker.

Nieuw looppad
Er is naast het kantoor, vanaf de parkeerplaats naar de douche unit, een nieuw looppad aangelegd
zodat er niet meer over gras gelopen hoeft te worden. Dit looppad is ook bedoelt voor cursisten die
de douche unit kunnen gebruiken als wachtruimte voor online examens (dit vanzelfsprekend alleen
passend binnen de richtlijnen rondom Covid-19).
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Brand in stationsgebouw

ME oefening

Op 27 maart was er brand in het stationsgebouw die niet als oefening
bedoeld was. De brand bevond zich in het plafond tussen de eerste en
tweede bouwlaag, waardoor het moeilijk te bestrijden was. Door snel
optreden van collega’s is erger voorkomen maar helaas was er wel schade
en was het stationsgebouw tijdelijk buiten dienst. De medewerkers van
onderhoud hebben inmiddels het object weer hersteld en dankzij hun inzet
kan er weer op geoefend worden.

We hebben in week 15 voor het eerst 4 pelotonsoefeningen van de ME
mogen organiseren. Onderdeel van deze oefeningen waren de bereden
politie en de hondenbrigade. Ook werd een waterwerper ingezet en was
er luchtondersteuning door een droneteam. Het tegenspel werd verzorgd
door 30 figuranten zodat de werkelijkheid zo goed mogelijk kon worden
benaderd. Het waren spectaculaire inzetten zie foto’s

Voortgang werkgroep ontwikkeling
nieuw stookobject

Droneteam

Eind 2020 is er een verzoek gedaan aan vakbekwaamheid 3-Noord en aan
de collega’s (vast en flexschil) om input te leveren voor de ontwikkeling
van een nieuw stookobject. De gedachte hierbij is, dat deze moet voldoen
aan de wens van de klant om hun oefendoelen voor de aankomende jaren
te kunnen behartigen. Er hebben zich gegadigden voor de werkgroep
gemeld en de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Als gevolg van
onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben ook nog twee collega’s zich
als “kritische tegenlezer” aangemeld.

We zijn met Politie Noord Nederland overeengekomen dat OCN gebruikt
gaat worden voor dronetrainingen en -opleidingen. Dit betekent dat
regelmatig kleine teams komen trainen met verschillende soorten drones
ten behoeve van plaats delict onderzoek, ordehandhaving en ondersteuning
van andere diensten.

Opstarten realistisch oefenen
Er is weer gestart met het verzorgen van realistische trainingen. Het
is zowel vanuit de opdrachtgevers als vanuit de freelancers lastig om
de planning rond te krijgen. De coronapandemie zorgt helaas voor
annuleringen en herboekingen. Hierdoor kunnen we nu minder ver vooruit
plannen dan we zouden willen. Natuurlijk doen we er alles aan zo snel
mogelijk weer verder vooruit te kunnen plannen maar het zal zeker even
duren voor alles weer op normale sterkte is.
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Informatie over Flexibele schil en een
terugblik op het project TUC
Nieuwe collega’s
Vanaf januari zijn er na een werving weer veel nieuwe collega’s geselecteerd. Sommige van deze
collega’s zijn niet nieuw, maar bekende collega’s die er een extra rol bij hebben gekregen. Er was een
werving voor instructeurs, beoordelaars toezichthouders en Commissie Toezicht Lokale Toetsing
(CTLT) . Wij zijn verrast over de hoeveelheid interesse die er was op de verschillende functies. Na de
selectie zijn we samen afgetrapt met een kickoff. Wij wensen iedereen veel succes en werkplezier en
stellen hen graag aan jullie voor.

leden van het CTLT
Kees Hamstra & Marcel van Alphen.
De Instructeurs voor de leergang Manschap
Remco Nieboer en Sander Timmer.

De instructeurs voor de leergang Bevelvoerder
Henk Pater, Gerrit Bos, Aart-Jan Romeyn,
Herman Koning, Horst Hoogland, Jan Pol,
Johan Dijkstra, Maureen Aardema, Henk
Nijmeijer, Marcel Korendijk, Richard Lubben
en Otto Mulder.

De beoordelaars voor de tussentijdse toetsen Niveau
Manschap
Vincent van der Wijk, Tinus Betten, Pia Porsius,
Aart-Jan Romeyn, Klaas de Vries, Gerard Hoen en
Marcel Korendijk.
De beoordelaars voor de tussentijdse toetsen niveau
bevelvoerder
Jan Oudman, Alexander Krans, Gert Tromp
en Richard Mensink.
De toezichthouders voor de theorietoetsen
Tonnie Krook, Sander Bosma, Bert Winters, Anka
Kremer en Anne van der Meulen

Update salarisverwerking
In januari zijn we begonnen met de nieuwe salarisverwerking. In de vorige
nieuwsbrief gaven we al aan dat we er hard aan werken om alles vlekkeloos
over te laten gaan. Maar natuurlijk hebben wij ook bij de salarisverwerking
'opstartproblemen' gekend, met name op het gebied van de loonstrook.
Deze ‘opstartproblemen’ zijn ondertussen opgelost. Onze excuses voor
het ongemak en hierbij een toelichting hoe één en ander is verlopen de
afgelopen periode:

All-In uurloon
In januari en februari gaven we enkel de bedragen weer op instructieen of ondersteuningsniveau. Vanaf maart is dit weer (zoals voorheen)
uitgesplitst in:
• Het kale uurloon
• Vakantiedagen (7,69%)
• Vakantietoeslag (8%)

Gewerkte uren
De gewerkte uren worden vanaf nu weer weergegeven op de loonstrook,
zowel bovenaan als bij de loonberekening. Dit maakt controle makkelijker
en overzichtelijker.

Import Veiligheidspaspoort (BON)
De uren die je gewerkt hebt voor Opleiden (BON), worden middels een
import vanuit Veiligheidspaspoort (VP) ingevoerd. Dit heeft als gevolg dat
alle uren op de laatste dag van de maand geboekt worden (= importdatum)
in plaats van op de daadwerkelijk gewerkte datum. Op de loonstrook
vind je dan ook alleen de totalen per opleiding/cursus. Om deze totalen te
kunnen controleren, verwijzen wij naar VP.

Deze uitsplitsing is wettelijk verplicht. Het toepassen ervan heeft echter
wel afrondingsverschillen tot gevolg gehad. Hierdoor hebben veel
oproepmedewerkers nu een nabetaling van tussen de €0,01 en €0,15
over januari en/of februari ontvangen (afhankelijk van het totale aantal
gewerkte uren).
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Beëindigen en terugblik op het project TUC
Afgelopen jaar is door een brede projectgroep gewerkt aan een herziening
van de wijze waarop mensen binnen de flexibele schil bij ons zijn aangesteld
en uitbetaald worden. In de volksmond werd dit project TUC genoemd.
Sinds 1 januari werken we op deze nieuwe manier en na twee maanden
van nazorg, is project TUC beëindigd. Vanaf dat moment is de uitvoering
gewoon ‘regulier werk’ en onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. We
merken bij financiën en personeelszaken nu al verlichting, zeker ook in
samenhang met Veiligheidspaspoort, het nieuwe systeem voor opleidingen!
Natuurlijk zijn er ook zaken die nog niet helemaal soepel lopen. Zo is de
afhandeling van de facturen voor de ZZP’ers nog niet goed op de rit en
is er soms onduidelijkheid hoe om te gaan met de uren voor mensen die
voor BON transporten verzorgen. Daar waar de oplossing ligt in het beter
op orde krijgen van een verwerking of een standaard, wordt dat zo snel
mogelijk opgepakt. Punten die meer gaan over de uitgangspunten en
gemaakte keuze in het project destijds, worden tijdens de evaluatie van de
nieuwe werkwijze opgepakt. Deze evaluatie stond oorspronkelijk gepland
voor de tweede helft van dit jaar. Dan zouden we een half jaar ervaring
hebben met het nieuwe systeem en dan heb je de meeste bijzonderheden
wel één of meerdere keren bij de hand gehad.

Maar we merken dat we op dit moment heel veel tijd en energie nodig
hebben voor het herstel van de negatieve beoordeling vanuit het KAB
(Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs) en de afronding van de
invoering van VP (Veiligheidspaspoort). We hebben daarom besloten om
de evaluatie van deze nieuwe werkwijze te verschuiven naar het eerste
kwartaal van 2022.
Heb je vragen, dan kun je deze kwijt bij bekende collega's van de reguliere
afdelingen:
• Contracten en Verloning: verloning@bon-holding.nl waarna Trijnet,
Cecilia of Hielke je antwoordt
• Facturen: financien@bon-holding.nl waarna Tinus, Zwaantje
(vervangster voor Danique die met bevallingsverlof is)
of René je antwoordt
• Vragen over bijscholingen etc. kun je kwijt bij Wendy (wendy.
arkenbout@bon-holding.nl) in haar rol van coördinator Flexschil.

Nieuws van de OR
De ontwikkelingen binnen BON Holding B.V. gaan door. Voor het eerste
kwartaal van dit jaar stonden 2 doelstellingen op de agenda van de OR.
Een nieuwe pensioenregeling voor het vaste personeel en het uitzetten
van een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) binnen
de gehele organisatie. Er is voortgang te melden want de nieuwe
pensioenregeling voor het vaste personeel is er. We hebben onze
instemming verleend aan de pensioenregeling van het ABP voorzien
van een overgangstermijn, dat in 3 fasen wordt uitgevoerd.

Het MTO voor het vaste personeel is uitgezet. Het MTO voor de flexwerkers
volgt binnenkort. Wanneer je dit leest is het niet ondenkbaar dat je het
MTO al hebt ontvangen en mogelijk al hebt verzonden. Bij deze aan alle
flexwerkers het verzoek om ook het MTO in te vullen. Met jullie input zijn
wij samen met Pieter Lodder (WOR-bestuurder) in staat om BON Holding
B.V. waar nodig te verbeteren en jullie op de juiste wijze te faciliteren.

BON-Holding BV

Pagina: 5

NIEUWSBRIEF 1E KWARTAAL BON HOLDING B.V. 2021

Personele zaken
In maart hebben wij een vacature uitgezet voor
de functie van medewerker KAM (Kwaliteit,
Arbo en Milieu). In de afgelopen periode zijn
de sollicitatiegesprekken hiervoor gevoerd
en is de keuze gevallen op Remco Hoekstra.
Hij zal met ingang van 1 mei, voor 8 uur per
week, ons ondersteunen als medewerker KAM.
Remco, van harte welkom en in de volgende
nieuwsbrief geven we Remco het podium om
zich voor te stellen.
Danique van Hulst is op 5 april bevallen
van een zoon Mateo Valentijn. Moeder en
zoon maken het goed. Gedurende haar
zwangerschaps- en bevallingsverlof is
Zwaantje van der Heide aangetrokken om team
Financiën aan te sterken.

Opstarten traject
teamontwikkeling
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat we
samen aan de slag gaan 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. Maar
ook dat we samen met een externe begeleider,
Rene Moraal, nu aan de slag gaan met onze
waarden en op zoek gaan naar wat ons bindt
en boeit. 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 gingen Pieter, Tinus,
Maurice en Roswitha in gesprek met Rene

Moraal om samen door te spreken wanneer we
kunnen starten. Dit is inmiddels gestart en op
13 april en 20 april hebben de eerste workshops
plaatsgevonden en er volgen in april, mei en juni
nog enkele workshops. De eerste ervaringen
zijn positief en geven nu al mooie inzichten. We
houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Overstap van Coachview naar
VP (VeiligheidsPaspoort)
Vanaf eind vorig jaar werken we aan de
implementatie van een nieuw softwarepakket
voor de planning van opleidingen. We gaan
over op hetzelfde pakket dat Fryslân en
Groningen gaan hanteren t.w. VP. Belangrijke
voordelen straks zijn dat veel gegevens die nu
apart doorgestuurd moeten worden, straks
volautomatisch uitgewisseld worden tussen
de regionale organisatie en BON. Dit moet een
flinke verlichting van administratief handwerk
opleveren bij alle partijen.
Maar zoals wel vaker het wordt eerst even
minder voordat het beter wordt… We merken dat
de overgang behoorlijk veel energie en tijd vergt
van de mensen achter de cursusorganisatie.
Vooral de vier administratief medewerksters
hebben het momenteel erg druk. Ook zorgt
een nieuw pakket ervoor dat sommige
werkprocessen een beetje aangepast raken. We
doen ons uiterste best om deelnemers en de
veiligheidsregio’s hier zo min mogelijk overlast
van te laten merken. Binnenkort stappen we
volledig over op VeiligheidsPaspoort.
Dat is de periode waarin we echt gaan merken
of we alles goed ingeregeld hebben en waar we
nog moeten verbeteren.

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

BON-Holding BV

We doen zoals gezegd ons best om alles
zo soepel mogelijk te laten verlopen maar
de volgende zaken zouden deelnemers en
medewerkers binnen de regio’s kunnen ervaren:
a. Uitnodigingen etc. komen wellicht iets later
dan normaal;
b. Tekst van uitnodigingen etc. passen misschien
niet helemaal 100% binnen de nieuwe
werkwijze;
c. Facturering van herkansingen voor toetsen en
examens en bijscholing is vertraagd;
d. Diploma’s worden mogelijk iets later
verstuurd;
e. Evaluaties vinden tijdelijk minder structureel
plaats.
Voor ons is het allerbelangrijkste dat de groepen
deelnemers en de beroepsondersteuners binnen
de regio’s de juiste informatie en het juiste
rooster krijgen zodat iedereen op tijd weet wat
er wanneer van hem of haar verwacht wordt.
Daar ligt dan ook onze prioriteit, naast een zo
vloeiend mogelijke overgang naar VP.
We vragen jullie begrip voor de momenten
waarop het allemaal net even minder soepel
loop. Maar we vragen jullie ook om als er iets
echt misgaat, ons te waarschuwen. Bel of
mail dan met de bekende personen zoals de
opleidingscoördinator of de cursusorganisatie.
Ook ontvangen we graag tips en suggesties
wat er goed gaat en wat er wellicht beter kan of
moet. Die mogen naar dezelfde personen.
We mikken erop dat na de zomervakantie alle
hick-ups en onvolkomenheden opgelost zijn en
we weer minstens hetzelfde kwaliteitsniveau
kunnen leveren gecombineerd met minder werk
voor de mensen in de regio’s en onszelf.

