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Rook niet
of minder

Werk veilig, hou
je aan de regels

Drink niet
of minder

Gebruik
geen drugs

Zie je een onveilige
situatie? Meld het!

Eet
gezond

Ontspan
voldoende

Voorwoord
gezond is en goed bij je past. En dat je je
kunt ontwikkelen.
De Ondernemingsraad (OR) houdt in
de gaten hoe het gaat. In de OR zitten
collega’s uit heel Tomingroep. Ze vergaderen
regelmatig met de directie en geven advies
over het beleid. Ik vind het heel belangrijk
dat we een goede OR hebben. Een OR die
kritisch is en opkomt voor de belangen van
iedereen.
Dit is alweer de vierde Tominfo van dit jaar
met mooie verhalen over het werk en de
collega’s. Er gebeurt een hoop in ons bedrijf!
Het doel van alles wat we doen is dat
iedereen het fijn vindt om bij Tomingroep
te werken. We willen dat het werk veilig en

Vind jij dat ook? Binnenkort zijn er
OR-verkiezingen. Doe mee en stem op de
collega die jij graag in de OR wil hebben!
Veel leesplezier,
Ivo

Ongevallen meldknop op intranet
Steeds meer collega’s weten de meldknop
op intranet te vinden voor het melden van:
• Ongevallen
• Gevaarlijke situaties
• EHBO en BHV incidenten
• Agressie incidenten
• Overig ongewenst gedrag zoals pesten,
intimidatie, etc.
Waarom is het goed dat jij een
gevaarlijke of ongewenste situatie
meldt?
Wanneer jij een melding doet zorg je ervoor
dat die gevaarlijke situatie wordt onderzocht.
Zo kan een volgende ongewenste situatie
voorkomen worden. Als we niet leren van
gevaarlijke situaties blijven we risico lopen.
Wij zijn dus heel blij met jouw meldingen.

Gevaarlijke situaties zijn bijvoorbeeld:
• Werken op hoogte: ‘even’ op een nietstevige ladder of bureaustoel staan
• Een niet opgeruimde werkomgeving:
spullen die ‘even’ voor een nooduitgang
worden gezet
• Elektriciteits-snoeren: losliggende snoeren
op de grond of verlengsnoeren aan
verlengsnoeren
• Vorkheftrucks: iets te snel de hoek om gaan
Heb jij geen toegang tot intranet?
Vraag dan jouw leiding
gevende of een andere
collega die dat wel heeft.
Dan kun je via intranet
jouw melding doen.

Op de cover staat Thea, zij werkt bij Montage in Almere
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Maak kennis met … Wilco Goossens
Wilco (47) is manager van de afdeling
informatisering en automatisering (I&A).
Met zijn team regelt hij alles op het gebied
van computers, computerprogramma’s en
-systemen, telefoons enzovoort. Hij vindt
het hartstikke leuk bij Tomingroep, want hij
rijdt al 22 jaar op en neer vanuit Arnhem
Zuid. Daar woont hij samen met zijn vrouw
Sulaika.
Wat vind je zo leuk aan je werk?
“Dat we veel verschillende
bedrijfsonderdelen mogen helpen. Industrie
heeft heel andere dingen nodig dan
Schoonmaak of Groen. Het is dus heel
afwisselend. En we hebben een heel fijn
team waarin we prettig samenwerken.”
Wat doe je zoal?
“Ik bespreek met de managers wat ze nodig
hebben en dat vertaal ik dan naar projecten
voor automatisering of informatisering.
Bijvoorbeeld het digitaal maken van de
planning van de werkplaats bij Groen of de
invoering van ADP, waardoor je nu op de
computer je loonstrook en je vrije dagen
kan zien. We letten ook heel goed op de
veiligheid, zodat we niet gehackt worden.”

Je zit nu met de andere managers in het
managementteam.
Wat is er daardoor veranderd?
“Mijn verantwoordelijkheden zijn niet
veranderd. Vroeger overlegde ik met de
divisie-directeuren; nu met de managers.
Dat is fijn want die kunnen mij goed
uitleggen wat er nodig is in de praktijk.”

“Mens-ontwikkeling
gaat nu echt de
ruimte krijgen”
Wat vind je ervan dat Tomingroep weer
meer een werk-leerbedrijf wordt?
“Ik vind het een goede ontwikkeling, maar
het is wel belangrijk dat iedereen ook echt
de ruimte krijgt om het te doen.
Want mensen ontwikkelen kost tijd en
geld. En de omzet en productie moeten
wel doorgaan. Op onze afdeling hebben we
altijd een stagiair van een MBO-opleiding.
Het is mooi om te zien hoe zo iemand zich
ontwikkelt en het geeft mij energie als ik
daar een bijdrage aan kan leveren .”
Hoe zie je de toekomst?
“Ik hoop dat I&A meer gezien gaat worden
als hulpmiddel en minder als kostenpost.
Wij kunnen de bedrijfsonderdelen helpen
om efficiënter en dus goedkoper te werken.
Bijvoorbeeld doordat we de uren-registratie
makkelijker maken. Dat is voor iedereen
prettig. Persoonlijk zou ik graag een nog wat
bredere ICT-rol willen vervullen in ons mooie
bedrijf.”
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Jij stemt toch ook?

Trots OndeRnemend Professioneel
Lees alles over de
verkiezingen in de krant die
Ik doe
meekrijgt!
je thuis
gestuurd
10

Jijmee,
doet
Ik doe
jij mee
doet mee
Iedereen
doet
Iedereen doet
mee
mee!

Het stemmen gaat zo:

Kom jij de OR versterken?

1. Kies een kandidaat waarop je wil stemmen.
2. Plaats een ‘X’ in het vakje onder de foto van jouw kandidaat op het
stembiljet.
3. Doe het stembiljet in de antwoordenveloppe.
4. Stuur de antwoordenveloppe per post naar Tomingroep.
Je hoeft geen postzegel te plakken.
5. De stemmen worden op 15 oktober 2021 geteld.
6. De uitkomst wordt bekend gemaakt via Intranet,
de Tomin App en de informatie schermen.

Wil je betrokken zijn bij belangrijke zaken en besluiten?
Wil jij je inzetten voor ons bedrijf en alle medewerkers van
Tomingroep? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de
ondernemingsraad.
Meld je voor 27 augustus aan via or@tomingroep.nl
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Bijzondere vaas geveild bij De Kringloper Naarden
Tegen de tijd dat de veiling voor de vaas
gesloten zou worden, zocht collega Sole
Carrasco telefonisch contact met de twee
handelaren. Dit resulteerde ter plekke in
een telefonische veiling waarbij Sole heen
en weer contact had met beide partijen.
Uiteindelijk verkocht zij de vaas aan één
van beiden voor €1900, een bedrag dat alle
verwachtingen overtrof. De nieuwe eigenaar
van de vaas was er heel blij mee.
Hij heeft later nog een bos bloemen aan Sole
overhandigd voor de prettige telefonische
ondersteuning tijdens de veiling.

Elk jaar organiseert De Kringloper in Naarden
een veiling met bijzondere producten.
Dit jaar ging de veiling niet door vanwege
de corona maatregelen. In plaats daarvan
richtte het personeel een vitrine in waar
elke week andere items in tentoongesteld
werden. Bezoekers van de winkel konden
dan bieden op de items in de vitrine.
Een van deze items was een prachtige vaas.
Collega Mohammed ontdekte tijdens het
verwerken van de inbreng dat het om een
bijzonder exemplaar ging. Hij hield hem
apart voor de veiling. Zodra de vaas in de
vitrine stond werd hij opgemerkt door twee
verschillende handelaren.
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Sole: “Ik vond het geweldig! Het was de
eerste keer dat ik dit deed, ik had geen
ervaring, dus het was heel spannend!
Ik ben heel trots dat ik de vaas zo goed heb
kunnen verkopen!”

Maak kennis met… Maurice Elstrodt
Maurice is 59 en woont met zijn vrouw
Heleen en zoon Matthijs in Leidschendam.
Hij vindt het zo leuk om bij Tomingroep te
werken, dat hij al 13 jaar op en neer rijdt
naar Hilversum.
Tot 2021 was je divisie-directeur
Facilitair. Nu ben je manager Facilitair
en val je onder de directeur Werk
(Adelien Peters). Hoe is dat?
Maurice: “Het maakt eigenlijk niet uit.
Wat ik vroeger met de algemeen directeur
afstemde, stem ik nu af met Adelien.
Het werk is hetzelfde. Ik geef leiding aan
Schoonmaak en Catering.

Ik heb contact met klanten en leveranciers,
zoek nieuwe klanten, doe samen met
het bedrijfsbureau de financiële zaken, let op
de kwaliteit. Ook kom ik regelmatig langs op
de locaties en spreek de medewerkers, vaak
met een gevulde koek erbij.”
Alle managers van Groen, Facilitair,
Industrie, Retail en de stafafdelingen
zitten nu samen in het management
team. Wat vind je daarvan?
“Ik denk dat het heel goed is. We leren om
naar het belang van Tomingroep als geheel te
kijken en niet alleen naar ons eigen stukje.

We willen een werk-leerbedrijf worden,
waarin mensen op verschillende plekken
kunnen werken om te kijken wat bij ze past.
Het allerbelangrijkste is dat mensen die bij
ons komen werken, zich kunnen ontwikkelen
en doorstromen naar een plekje op de
gewone arbeidsmarkt. We hebben daarvoor
een gouden formule in handen.”
Wat moet er volgens jou nog
verbeteren?
“P-wetters kunnen niet allemaal een vast
contract krijgen. Dan zit Tomingroep heel
snel vol en kan er niemand meer bij.
Dus na maximaal drie jaar stromen ze uit.
Hoe zorgen we dat ze dan een andere baan
vinden? Detachering en Focus@Work spelen
daarin een grote rol. Er is kennis van de
arbeidsmarkt en ondernemerschap voor
nodig. Voor mezelf zie ik daarin ook wel een
rol.
Wat is je toekomstbeeld?
“Ik wil Schoonmaak graag zo houden
en misschien nog wat uitbreiden met
andere dienstverlening. En ook Catering
wil ik houden. In 2019 hebben we
Vastgoedonderhoud moeten beëindigen.
Dat vond ik dramatisch en zoiets wil ik niet
meer meemaken. Ik wil mensen van onderop
graag opleiden en helpen zich te ontwikkelen
en door te stromen. Op commercieel gebied
wil ik graag iets betekenen en kijken of ik
mensen naar buiten kan begeleiden.”

“We hebben een
gouden formule
in handen!”
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De hobby van... Ruud van de Berg
Ruud werkt al 39 jaar bij Tomingroep.
Hij heeft in die jaren op verschillende
afdelingen gewerkt, hij begon bij Verpakken
en heeft daarna nog 13 jaar bij De Kringloper
gewerkt. Sinds 2015 werkt hij weer op de
afdeling Verpakken in Hilversum.
Wat is je hobby?
Ik heb verschillende dingen die ik erg leuk
vind. Ik ben een super grote fan van Ajax!
Met mijn seizoenskaart ga ik graag naar
de wedstrijden in de Johan Cruijf ArenA in
Amsterdam. Door corona kon ik niet naar
de wedstrijden toe en daarom heb ik veel
wedstrijden op de televisie gekeken. Maar ik
zit veel liever in het stadion! Ook hou ik erg
van mountainbiken, dit doe ik samen met
een vriend. Elke donderdag tennis ik met
een groepje in Huizen, ook dit vind ik erg
leuk om te doen.
Wat vind je zo leuk aan Ajax?
Ze winnen goede prijzen, en ze gaan altijd
voor de winst. Mijn favoriete spelers zijn
Dušan Tadić en Davy Klaassen.
Wat vind je zo leuk aan het tennissen?
Ik vind het erg leuk om samen met mijn
team te tennissen, en zo elke week sportief
bezig te zijn. Ik tennis al meer dan 10 jaar.
Nu doe ik dat bij Coronel Sports in Huizen.
Van september tot april spelen we binnen
en de rest van het jaar tennis ik lekker in de
gezonde buitenlucht.
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Special Olympics
We zijn nu weer aan het trainen voor de
Special Olympics. Deze vinden in 2022
plaats in Twente. Hier heb ik al 4x eerder
aan mee gedaan. Ik hoop natuurlijk dat we
volgend jaar de spelen winnen!

De werkdag van Annemarie Vuijst
Annemarie Vuijst woont met haar vriend
Martin en kat Angel in Almere Buiten. Ze
werkt nu bijna een half jaar via Tomingroep bij
het distributiecentrum van PostNL in Almere.
Ze gaat met veel plezier naar haar werk.
3.30 uur
Annemarie staat graag heel vroeg op.
Dan heeft ze alle tijd om te douchen en
te ontbijten. Dan is ze klaar om met het
Tomingroep personeelsvervoer naar PostNL
mee te rijden. Liever rijdt ze met haar
buurvrouw mee, die werkt ook bij PostNL.
Dan kan ze wat later vertrekken en dus iets
langer slapen.

5.30 uur
Aankomst bij PostNL. Ze legt haar persoon
lijke spullen in de kluis, want die mogen niet
mee naar de werkvloer. Dan trekt ze haar
veiligheidsschoenen aan en gaat ze met
haar collega’s “naar beneden”. Beneden is
de sorteer-ruimte van alle pakketten die in
Almere en het Gooi bezorgd worden.
Heb jij ook iets online gekocht? Dan is de
kans groot dat de collega’s van PostNL jouw
pakketje in hun handen hebben gehad.
In de sorteer-ruimte staan grote rolcontainers vol met pakketten. Al deze
pakketten hebben een nummer (1 t/m 9)

en moeten van de verzamelkarren over
gepakt worden naar lege karren met het
juiste nummer. Zo komen alle pakketten met
hetzelfde nummer in dezelfde kar.
Dit wordt “bulking” genoemd. Het hele team
werkt hier aan mee.
8.30 uur
Pauze! Annemarie drinkt dan graag een
kopje thee en eet iets lekkers. Na het bulken
loopt het hele team naar een whiteboard
waar de planning van de dag op staat.
Je bent dan ingedeeld bij bijvoorbeeld
“de goot” of bij “niet machinale goederen”
(NMG). Bij de goot worden ook pakketten
gebulkt, Annemarie vindt dat leuk om te
doen. Maar NMG vindt ze nog leuker. Daar
mag je met een scanner pakketten scannen
en in verschillende karren plaatsen.
12.00 uur
Het werk voor vandaag is klaar. Als iedereen
z’n spullen uit de kluis heeft gehaald brengt
het Tomingroep personeelsvervoer iedereen
weer naar huis. Annemarie heeft nog de
hele middag de tijd om leuke dingen te
doen. “Bij mooi weer ga ik graag skaten,
op de fietspaden in Almere, met knie- en
polsbeschermers om, dat is wel zo veilig.
En anders vermaak ik me prima met het
huishouden, de kat of van alles.” Ook maakt
ze bijna elke dag wel even een praatje met
Guida, haar leidinggevende, om nieuwe
ideeën te vertellen over hoe het werk
beter kan. Zo blijft ze zichzelf en het team
ontwikkelen.

Wil jij ook vertellen over jouw werkdag
in de Tominfo? Dat kan! We komen
graag bij je langs om jouw verhaal
te horen. Stuur een email naar
marcom@tomingroep.nl of vertel het je
leidinggevende.
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DEZE POSTER GAAT
JE NIET OVERTUIGEN
OM TE STOPPEN
MET ROKEN
D E C U RS US WEL

PARTNERS
ZIJN OOK
WELKOM

• ÉÉNMALIGE CURSUS VAN 4,5 UUR
• HOOG STOPPERCENTAGE
• GRATIS EN ONDER WERKTIJD
DATUM
TIJD
LOCATIE

DONDERDAG 28 OKTOBER
13.00 - 17.30 UUR
BEDRIJFSRESTAURANT | FRANCISCUSWEG 12 | HILVERSUM

AANMELDEN

MAIL JOUW NAAM EN DIE VAN JOUW LEIDINGGEVENDE NAAR
IKSTOPMETROKEN@TOMINGROEP.NL

IKSTOPERMEE.NL
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Stoppen met roken: de sigaret is niet meer de baas.
Het is weer bijna Stoptober.
Deze maand staat in het teken van
stoppen met roken.

De regels voor het roken worden in ons land
steeds strenger. Vanaf 2022 moeten de laatste
rookruimtes sluiten. Tomingroep past zijn
rookbeleid hier per 1 januari 2022 op aan.
Dat betekent dat er vanaf dan alleen op een
binnenterrein gerookt worden in de open
lucht, mits er geen hinder of overlast is naar
aangrenzende ruimten van het bedrijf. Je mag
niet meer onder een overkapping of afdakje
roken op een binnenterrein. Dat is namelijk
geen open lucht. Je mag ook niet meer in de
bedrijfsauto’s of in de gebouwen roken.

gerookt en ik maakte daar mijn laatste peuk
uit. Ze vertelden precies wat me te wachten
stond. Het duurt maar drie seconden, zeiden
ze, dat je trek hebt in een sigaret. Dus als ik
daarna trek kreeg, dacht ik: het duurt maar
drie seconden. Zo lukte stoppen wel.”
Ook Inge Wicherts, stopte met behulp van de
training. “Van tevoren dacht ik: ze krijgen mij
er niet vanaf na ruim 40 jaar! Maar de cursus
was fantastisch, want ik rook nog steeds niet.
Het is belangrijk dat je er zelf achter staat
om te stoppen, anders lukt het niet. Door de
cursus word je je er nóg meer van bewust dat
roken niet goed is.”
Aanmelden
Pak jij ook je kans? Mail dan naar
ikstopmetroken@tomingroep.nl je naam en de
naam van je leidinggevende. Geef ook aan je
leidinggevende door dat je meedoet met deze
cursus, dan is hij of zij op de hoogte.

Pak nu je kans!
Door de sigaretten voortaan te laten liggen
houd je veel meer tijd, geld en energie over.
Dat gunnen we elke collega. Stoppen met
roken is moeilijk, maar niet onmogelijk.
Dat hebben veel collega’s al bewezen. Zij
hebben de afgelopen jaren meegedaan met
de gratis ‘stoppen met roken-training’ die
Tomingroep aanbiedt.
Wat zeggen ex-rokers?
Edwin Rondel op de foto hiernaast: “De cursus
was geweldig! We hebben nog met z’n allen
Aantal sigaretten
per dag

Je bespaart
in een maand

Je bespaart
in een jaar

Je bespaart
in 5 jaar
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€ 125,-

€ 1.500,-

€ 7.500,-

20

€ 250,-

€ 3.000,-

€ 15.000,-

30

€ 375,-

€ 4.500,-

€ 22.500,-
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Proef met nieuwe werkwijze Groen in Almere
Daniël Pohlman was tot voor kort uitvoerder
Groen in Almere (inmiddels is hij jobcoach).
Hij keek goed hoe de ploegen elke dag aan
hun werk begonnen en dacht: “Dat kan
beter.” Samen met voorman John van
Emmerik bedacht hij het ‘Captain Color
Project’. De naam verraadt het al: een
systeem met kleuren en captains.
Ze verdeelden elke ploeg in vijf kleuren, met
voor iedere kleur een eigen captain. Ook
het gereedschap, de bus, de plekken in de
opbergruimtes en de wijktekeningen kregen
een kleur.

Almere. De reacties zijn heel positief.
De collega’s zeggen dat nu gelijk duidelijk is
wat er van ze wordt verwacht. Het geeft ze
meer verantwoordelijkheid, wat goed is voor
hun persoonlijke ontwikkeling. De resultaten
worden aan het einde van de week ook per
kleur gecommuniceerd. Zo zien ze direct
het resultaat van hun werk terug, wat erg
motiverend werkt.”

Zo is voor alle collega’s direct duidelijk
waar ze heen moeten en welk gereedschap
er mee moet. De voorman geeft op de
werktekeningen vast aan waar het werk
gedaan moet worden. Daardoor kan de
werkinstructie aan het begin van de dag
een stuk korter. Daniël vertelt: “We zijn in
mei gestart met deze proef in één ploeg in

Tomingroep blij met voortzetting samenwerking EO
In het voorjaar van 2021 hebben de EO
en Tomingroep hun relatie bezegeld door
het tekenen van een mooi nieuw contract
voor het onderhoud van het terrein, met
de intentie om nog vele jaren samen te
werken. In dit contract krijgen groen en
duurzaamheid veel aandacht.
Bijenhotel
Als teken van de goede samenwerking heeft
Tomingroep op het terrein van de EO een
duurzaam groot bijenhotel geplaatst.
In deze bijenhotels kunnen de wilde bijen
en insecten goed schuilen, rustig nestelen
en overwinteren. Naast het hotel komt er
ook bijenlint. Dit is een strook met bijvriendelijke wildbloemen en kruiden, zoals
de gewone margriet, knoopkruid en wilde
marjolein. Zo hebben de bijen niet alleen
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een plek om te wonen maar krijgen ze ook
voldoende voedsel. Uiteraard wordt ook
deze bloemenstrook door de medewerkers
van Tomin Groen ecologisch beheerd. Dat
bijen onmisbaar zijn voor het bestuiven van
allerlei planten en bloemen weet gelukkig
inmiddels bijna iedereen. Wij zijn er trots
op dat wij zo een klein steentje kunnen
bijdragen aan het behoud van de natuur.

Feestjes bij Tomingroep
Ronald Kuijper was op 26 juli 45 jaar in
dienst. Dit is in de kantine onder het genot
van een bakje koffie en een gebakje ‘klein’’
gevierd. Ronald is altijd een goede werk
nemer geweest en heeft alle voorkomende
werkzaamheden altijd goed uitgevoerd.
Helaas is hij ziek geworden maar hij is altijd
optimistisch gebleven en daar hebben wij
allen veel respect voor!

de oorkonde van zijn 40 jarig jubileum
kwijtgeraakt en wilde deze alsnog graag
krijgen. Dit is uiteraard geregeld voor hem.
Dus met 2 oorkondes op de foto dan maar!

Ronald kreeg een grote tas van Feyenoord
gevuld met leuke cadeautjes. Ook van zijn
begeleiding werd hij overspoeld met mooie
cadeaus. Namens ons allemaal willen wij
Ronald hartelijk bedanken voor zijn jaren
trouwe inzet. Op de foto staat Ronald met
2 oorkondes. Hij is tijdens zijn verhuizing
Trees Koperdraad is op 3 augustus met
pensioen gegaan. Dit heugelijk feit is met de
familie en begeleiding in de kantine gevierd.
Trees heeft bijna 48 jaar bij ons gewerkt
en zij was nu echt aan haar pensioen toe.
Ze kreeg een mooie bos bloemen en een
oorkonde namens Erik van de Directie.
Ze kreeg van alle collega’s een tas vol met
allerlei cadeaus. ‘s Avonds heeft ze met
een gezellige groep bij Su in Hilversum
heerlijk gegeten. Wij willen Trees hartelijk
bedanken voor alle goede inzet en gaan
haar gezelligheid zeker missen!
Elly Tabak is op 15 augustus officieel met
pensioen gegaan. Dit afscheid werd in
de kantine toch nog met koffie en gebak
gevierd. Elly wilde met de stille trom
vertrekken maar uiteindelijk waren er ook
familie en vrienden bij. Elly kreeg na de
koffie en gebak een kleine speech met de
bijbehorende cadeaus. Elly heeft ruim 19
jaar bij Tomin gewerkt.
Zij heeft genoeg hobby’s en gaat zich zeker
vermaken. Wij willen Elly hartelijk danken
voor haar inzet bij Tomin en wensen haar
gezonde en gezellige jaren thuis.
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Sharon genomineerd voor de Topperverkiezing
Sharon Sjouwerman is genomineerd voor de
Topperverkiezing 2021 van SBCM
Het motiveren van persoonlijke ontwikkeling
is een belangrijk aandachtspunt bij
Tomingroep. We zien onze medewerkers
graag op de voor hun best passende
werkplek, zelfs al kan verandering een
beetje spannend zijn. Gelukkig hebben wij
binnen de organisatie genoeg voorbeelden
van hoe mooi persoonlijke groei kan zijn.
Dit jaar nomineren wij Sharon Sjouwerman
voor de SBCM Topperverkiezing*.
Sharon werkt al heel lang bij Tomingroep,
ze heeft onder andere op de afdelingen
Verpakken en Metaal gewerkt. In 2015 heeft
ze meegedaan aan de Special Olympics in
Los Angeles en twee prachtige medailles
gewonnen: ze won een zilveren medaille
bij het tennis enkel en een bronzen bij het
dubbel spel. In datzelfde jaar werd ze zelfs
uitgeroepen tot ‘special sporter van het jaar’
van Hilversum. Een TOP prestatie!
Ook in haar werk presteert Sharon heel
goed. Sinds april van dit jaar iszij fulltime
gedetacheerd bij Sjouwerman Groente
en Fruit, het bedrijf van haar vader. Ze
werkt een aantal dagen op de markt,
en ook in het magazijn en in de winkel
zelf. Een uitdagende baan met variatie,
die ze uitstekend uitvoert. Haar vader is
aangenaam verrast. “Het is een openbaring
wat ze allemaal kan!”, vertelt hij trots.
“Ze werkt heel zelfstandig en heeft
eigenlijk geen uitleg meer nodig. Ze is
altijd vriendelijk en vrolijk en helpt graag
klanten”.

Sharon is heel erg trots op zichzelf
“als ik had geweten hoe leuk het is en
hoe goed het gaat, had ik deze stap
veel eerder gezet!”
Ze is heel leergierig is en gaat constant op
zoek naar nieuwe dingen die ze kan leren.
Ze is gemotiveerd in haar werk en altijd
bereid te helpen of wat langer door te gaan.
Ze straalt; ze voelt zich prettig op haar
werkplek en deze past heel goed bij haar.
Ook haar begeleiders zien dat, ze gaat elke
dag vrolijk naar haar werk en komt ook
weer vrolijk thuis.
* I eder jaar wordt door de SBCM,
het Kenniscentrum voor de sociale
werkgelegenheid, een ‘Topperverkiezing’
georganiseerd. Toppers zijn
doelgroepmedewerkers die met
doorzettingsvermogen nieuwe dingen
hebben geleerd, ook al was dit soms een
beetje spannend of kostte dit de nodige
moeite. Toppers kunnen andere collega’s
en werkgevers inspireren te investeren

Sharon is enorm gegroeid in haar
persoonlijk functioneren. Ze heeft goed
geleerd te herkennen waar haar eigen
grenzen liggen en ook om dit kenbaar te
maken aan de mensen om haar heen.
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in ontwikkeling. Werkgevers kunnen
iemand uit hun bedrijf nomineren voor
deze verkiezing, een jury selecteert
uiteindelijk voor iedere regio een finalist.

Graag stellen we een aantal nieuwe collega’s voor!
Richard de Blieck – accountmanager
Richard de Blieck werkt bij ons als
accountmanager. Hij gaat naar bedrijven om
onze producten en diensten aan te bieden.
Zo krijgen wij meer opdrachten binnen en
daarmee werk voor onze collega’s. Bij ons of
gedetacheerd. Richard woont met zijn vrouw
Danielle in Vijfhuizen. Ze hebben een poes
en een aquarium met goudvissen.
Richard gaat graag de natuur in.
Marc Bijl – kwartiermaker
Marc gaat de komende tijd bij ons werken
als kwartiermaker. Hij gaat kijken hoe
onze verschillende bedrijfsbureaus op een
goede manier kunnen samenwerken. En
hoe processen beter op elkaar afgestemd
kunnen worden. Marc woont met zijn vrouw
Mariette, hun 2 kinderen en hun hond
Max in Loosdrecht. Hij gaat graag op de
prachtige hei wandelen.
Harry Leijenhorst – consulent
detachering
Harry Leijenhorst werkt al sinds 2016 bij
ons. Hij heeft een aantal jaren bij Groen
Almere als uitvoeder gewerkt en groeit nu
door naar consulent detachering. In deze rol
gaat hij, samen met de andere consulenten
Margret en Nikki, collega’s begeleiden die
buiten Tomingroep gedetacheerd worden of
zijn. Harry woont met zijn twee kinderen in
Oostzaan en gaat graag mountainbiken in
z’n vrije tijd.
Nikki Hartog – junior consulent
detachering
Nikki Hartog werkt bij ons als junior
consulent detacheren. Zij gaat collega’s
begeleiden die buiten Tomingroep
gedetacheerd worden of zijn. Ze kijkt er
naar uit om onze collega’s hiermee te
helpen. Nikki woont met haar zoontje en
haar hondje in Huizen.
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Uit dienst
Medewerker
Uit dienst
Hogenhorst, M.
10-05-2021
Balgobind, H.
01-06-2021
Ben Allal, M.
01-06-2021
Blok, D.E.
01-06-2021
Brink - van der Veer, W. van den 01-06-2021
Dutman, A.J.
01-06-2021
Eijpe - Smallegange, E.H.
01-06-2021
Grift, L.
01-06-2021
Miedema, S.P.
01-06-2021
Redzic, A.
01-06-2021
Selm, J. van
01-06-2021
Simmon, A.M.
01-06-2021
Wijker, M.H.
01-06-2021
Maurik, B.P. van
05-06-2021
Cullimore, S.C.
10-06-2021
Bilekirik, C.
12-06-2021
Dokter, A.F.R.
15-06-2021
Yonas Kesete Sahle, Y.
16-06-2021
Barendse, R.
19-06-2021
Meulstee, H.T.
23-06-2021
Baudrie, T.
01-07-2021
Beest, G.J.D. van
01-07-2021
Cassee - Marks, Y.
01-07-2021
Dakramjiane, K.
01-07-2021
Lodewijkx, J.
01-07-2021
Meskhi, N.G.
01-07-2021
Mussie Ghirmay Tesfay, M.
01-07-2021
Yaka - Akkanat, G.
01-07-2021
Scholten, F.L.F.T.
06-07-2021
Slot, J.C.
10-07-2021
Jansen, J.W.
12-07-2021
Catz, S.S.
14-07-2021
Rennes, H.J. van
27-07-2021
Haverkamp, R.V.
29-07-2021
Arefi, S.
01-08-2021
Costa, P.
01-08-2021
Gijzen, J.
01-08-2021
Hartenberg - Janssen, T.G.
01-08-2021
Jurgens, P.S.
01-08-2021
Koning, M.L.J.
01-08-2021
Koopman, R.C.
01-08-2021
Liza Teta, L.
01-08-2021
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Vervolg medewerker
Rasuli, M.J.
Rijst, W. van der
Roelofs - Sloos, G.M.
Rooij, W. de
Safi, A.
Spier, B.A.
Voert, M.E. Ter
Voogt, T.C.
Wee, L.R. van
Wijk, P.C. van
Yen, S.
Koperdraad, T.T.
Tabak, E.G.M.
Koek, M.G.
Kesteren, S.J.M. van
Abnali, F.

Uit dienst
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
01-08-2021
03-08-2021
15-08-2021
20-08-2021
21-08-2021
22-08-2021

In dienst
Medewerker
Amptmeijer, M.
Koordes, M.V.J.
Nait, J.
Sellami, M.
Uwimana, D.
Zijtveld, A.H.J.
Bol, R.H.C.
Chaar, L.W.E.
Geerman, F.O.
Sahuleka, T.P.
Smit, S.M.
Tesfu Gebresilasie Lemlem, T.
Da Cruz Saraiva - van der Valk,
Spijker, G.W.
Chance, A.A.
Meulen, C.J. van der
Bosman, J.B.
Blieck, R.W. de

In dienst
01-06-2021
01-06-2021
01-06-2021
01-06-2021
01-06-2021
01-06-2021
15-06-2021
15-06-2021
15-06-2021
15-06-2021
15-06-2021
15-06-2021
M.M.
01-07-2021
01-07-2021
15-07-2021
15-07-2021
01-08-2021
13-08-2021

Jubilea
Medewerker
Stap, K.
Türkmen, F.
Niles, N.N.
Ziraki, A.
Ploeg, E.B.C. van der
Vreedeveld, E.
Rebel, M.S.H.M.
Ros, P.A.
Sponselee, R.A.A.
Hiemstra, O.
Kloe, M.L.C. de
Verbeek, S.
Langhorst - Leenhoven, R.J.
Termaat, O.
Makwa, J.E.
Holdinga, N.
Fakirou, M.
Heikens, A.W.
Gerritsen - Rikkers, H.L.
Kaijser, G.M.
Ehrhardt - Veer, J.
Montfrans, G.L. van
Lazoe, M.W.G.
Degenkamp, A.A.
Kekec, E.
Lizondo - Melman, S.V.
Bouhdifi, M. el
Pol, M. van de

Jubileumdatum
20-09-2021
26-09-2021
30-09-2021
30-09-2021
01-10-2021
01-10-2021
01-10-2021
01-10-2021
01-10-2021
01-10-2021
03-10-2021
11-10-2021
14-10-2021
14-10-2021
15-10-2021
16-10-2021
29-10-2021
29-10-2021
01-11-2021
01-11-2021
03-11-2021
05-11-2021
05-11-2021
09-11-2021
15-11-2021
19-11-2021
30-11-2021
30-11-2021

Aantal jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
40 jaar
40 jaar
25 jaar
25 jaar
20 jaar
15 jaar
10 jaar
45 jaar
25 jaar
25 jaar
10 jaar
25 jaar
20 jaar
10 jaar
25 jaar
15 jaar
20 jaar
45 jaar
20 jaar
15 jaar
25 jaar
15 jaar
10 jaar
10 jaar

Interne vacatures
Wist je dat wij ook interne vacatures
hebben? Je kan ze vinden op intranet.
Zo zoekt team Catering in Almere nog
wat hulp voor in de kantine. Ook de
Kringloper in Hilversum zoekt voor
verschillende functies (nieuwe) collega’s.

Wil je liever lekker buiten aan de slag?
Ook onze collega’s van Groen kunnen
nog wel wat hulp gebruiken.
Lees er meer over op intranet!
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Een dag uit het leven van een preventiemedewerker
Wat is een preventiemedewerker?
Een preventiemedewerker is een speciaal
opgeleid persoon die alle veiligheidsregels
kent en in de gaten houdt of die regels op
de werkvloer worden nageleefd.

hele dag mee bezig bent. En als je het
iedere dag doet en je ziet dat het allemaal
goed gaat, geeft het een heel tevreden
gevoel!

Waarom doet een
preventiemedewerker dat?
Om te voorkomen dat er ongelukken
gebeuren. En om te zorgen dat iedereen zo
lang mogelijk zo gezond mogelijk zijn werk
kan doen.
Vind je het leuk om
preventiemedewerker te zijn?
Ik vind het belangrijk om goed voor mijn
medewerkers te zorgen. En ook dat de
medewerkers zo veilig mogelijk zijn. Ik
denk graag mee over hoe we dat op de
werkvloer kunnen waar maken. Daarom
blijf ik iedereen wijzen op de meest veilige
manier van werken en houd ik in de gaten of
er geen gevaarlijke situaties op de werkvloer
ontstaan.
Wat doe je dan precies?
Ik loop meerdere keren per dag een
ronde door De Kringloper en check of alle
brandblusmiddelen op hun plek staan en of
ze nog wel goed toegankelijk zijn.
Daarnaast check ik of iedereen die dat moet,
ook zijn werkschoenen aan heeft. Of er
op de juiste plekken de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen gebruikt worden.
Of de vluchtwegen open en begaanbaar zijn.
Ik check ook of iedereen goed in zijn vel
zit en wel zijn pauze krijgt. We helpen
elkaar met zwaar werk en we gebruiken de
juiste hulpmiddelen. Dat alle hulpmiddelen
in goede conditie zijn en eventueel
gerepareerd of vervangen worden. Kortom
eigenlijk is preventiewerk iets waar je als
leidinggevende/preventiemedewerker de
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Daarnaast heb ik overleg met de
preventiemedewerkers van de andere
kringloopwinkels en Tomingroep. Het is
fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen
en gezamenlijk veiligheidsmaatregelen
op maat voor De Kringlopers te kunnen
verwezenlijken. Inmiddels is veiligheid
binnen Tomingroep goed verankerd en
hebben we zelfs een app om zaken direct
te kunnen melden en vast te leggen.
Ik ben blij dat we met z’n allen op deze
wijze de veiligheid kunnen waarborgen.
Mocht je toch iets zien of meemaken
waarvan je denkt “dat had voorkomen
kunnen worden of mag nooit meer
gebeuren” laat het ons dan weten!
We horen het graag!
Met veilige groet!
Francien Keers
Bedrijfsleider Preventiemedewerker
De Kringloper Hilversum.

Geboren
14 aug 2021
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In Memoriam
Op 15 augustus 2021 zijn overleden:

Op 17 augustus 2021 is overleden:
Martin Bavelaar
Schoonmaak Weesp

Roos Baromeo
Verpakken Almere

Op 21 augustus 2021 is overleden:

Jan van Laar
SBS Hilversum

Victor Klein
Metaal Hilversum

Namens de directie en medewerkers van Tomingroep wensen wij de familie, vrienden
en collega’s veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
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Nieuw: de Tomin App!
In de App lees je belangrijke informatie en het laatste nieuws
vanTomingroep. Scan de QR-code, download de App en blijf
altijd op de hoogte.

QR-Code voor Android

Je logt in met je
personeelsnummer.
Dit vind je op je
medewerkerspas, je
urenbriefje en in ADP.
Zet in de App de
pushberichten aan, zo
mis je niks.

QR-Code voor Iphone

Voor Iphone is er een
handleiding. Deze staat op
intranet, vraag je
leidinggevende hiernaar.

