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Voorwoord 
 
 
 
2020 is een bewogen jaar geweest, met de COVID-19 pandemie die wereldwijd en 
ook op ons en onze omgeving een grote impact heeft gehad. We mogen als bedrijf 
met trots terugkijken op de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van onze 
werknemers en partners. We hebben goed kunnen produceren en uitleveren; in 
2020 hebben we onze leverbetrouwbaarheid juist verder weten te verhogen en 
nagenoeg géén klant heeft zijn orders te laat ontvangen! 
De omzet is in 2020 met 8% gegroeid naar ruim €34 miljoen. Dat is meer dan 
geprognotiseerd en wederom een nieuwe mijlpaal. Daardoor hebben we ook een 
hoger bedrijfsresultaat kunnen realiseren.  
 
Kwaliteit & duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid hebben we wederom goede stappen voorwaarts 
gezet, waaronder de installatie van energiemeters op alle machines, die ons nog 
beter in staat stellen energieverbruik specifieker te monitoren en verbeteringen 
door te voeren. Ook is de gouden rating van Ecovadis gecontinueerd, waarmee 
CurTec tot de beste 2000 van de 75.000 deelnemende bedrijven hoort.  
Verder hebben we een audit gehad voor her-certificatie van de certificaten 
ISO9001, 14001, 15378 en de FSSC 22000. CurTec heeft alle audits met glans 
doorstaan met slechts een beperkt aantal minor non-conformities. Dit geeft aan dat 
we de zaken, ook op het gebied van compliance, zeer goed op orde hebben.  
 
Productie  
Doordat CurTec blijft groeien is er ook in 2020 weer geïnvesteerd in ons 
machinepark. Een nieuwe spuitgietmachine is geplaatst en voorbereidingen zijn 
getroffen voor de verdere uitbreiding van de blaasmachine capaciteit begin 2021. 
Tevens hebben we weer stappen gemaakt met productiviteit en het optimaal 
inzetten van de machines.  
 
Cultuur  
Een belangrijk aspect van de cultuur binnen CurTec is de open en transparante 
communicatie. Door COVID-19 hebben we ons hier behoorlijk op moeten 
aanpassen, want het kantoorpersoneel heeft in grote mate vanuit huis gewerkt en 
bezoek en samenkomsten zijn tot een minimum beperkt gebleven. Online 
communicatiemiddelen zijn dan ook flink ingezet, al is ook duidelijk dat de 
werknemers van CurTec elkaar graag zien en ontmoeten. We kijken dan ook 
allemaal uit naar volgend jaar waarin dit hopelijk meer kan.  
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Groei en innovatie  
In 2020 hebben we wederom gezonde groei gezien met de innovaties die in de 
afgelopen jaren zijn geïntroduceerd. Met name nestbare vaten, die voor onze 
klanten een transportvoordeel opleveren, waren in trek. Er is goed doorgewerkt 
aan een nieuwe lijn rechthoekige  
UN-Y-vaten en ook aan de nieuwe Kiuso-lijn, een container met uniek sluitsysteem 
wat voor meer efficiëntie bij onze klanten gaat zorgen. Beide verwachten we te 
introduceren in 2021.  
Het aantal medewerkers is nagenoeg gelijk gebleven en de weinige vacatures die er 
waren zijn zeer snel ingevuld, wat laat zien dat CurTec voor zowel bestaande als 
nieuwe werknemers een interessante en goede werkgever is.  
Doordat 2020 zo’n bewogen jaar was, heeft de aandacht voor acquisities op een 
wat lager pitje gestaan. Samen met onze aandeelhouder Bencis, houden we vast 
aan de koers van gezonde autonome groei met het openstaan voor externe groei 
door middel van acquisities.  
 
Tot slot 
Al met al kunnen we met trots en tevredenheid terugkijken op het jaar 2020. We 
hebben COVID-19 goed het hoofd kunnen bieden en zijn verder doorgegroeid 
zonder negatieve impact op kwaliteit en leverbetrouwbaarheid richting onze 
klanten.  
Voor 2021 blijven we de focus houden op verdere groei, met de introductie van 
nieuwe producten, het herijken van onze aanpak van de interessante Amerikaanse 
afzetmarkt en de verdere uitbreiding van ons machinepark. En ook het verder 
verbinden van onze werknemers en afdelingen zal een belangrijk thema zijn, zodat 
we ondanks de aangepaste manier van werken toch even slagvaardig en effectief 
als altijd kunnen blijven. 
 

 
Bart van Berkel  
CEO 
 

  



 

Sociaal Jaarverslag 2020 5 

Inhoudsopgave 
 
 
 

INHOUD 
 
 

BESTUURSWISSELING ......................................................................................... 6 

PERSONEELSBESTAND ........................................................................................ 7 

UITZENDKRACHTEN - WERVING & SELECTIE ........................................................ 8 

INTERNE PROMOTIE ........................................................................................... 9 

OPLEIDEN.......................................................................................................... 10 

STAGE BIJ CURTEC ............................................................................................. 11 

ZIEKTEVERZUIM ................................................................................................ 12 

ARBODIENST PERSPECTIEF ................................................................................. 14 

COVID-19 .......................................................................................................... 15 

VGWM .............................................................................................................. 17 

MEDEWERKERS TEVREDENHEIDS ONDERZOEK ................................................... 21 

IMPACT VAN CORONA ....................................................................................... 24 

MVO ................................................................................................................. 25 

SPONSORING .................................................................................................... 26 

CULTUUR .......................................................................................................... 27 

ONDERNEMINGSRAAD ...................................................................................... 28 

SOCIAAL FONDS ................................................................................................ 29 

JUBILEA ............................................................................................................. 30 

PERSONEELSVERENIGING .................................................................................. 31 

COLOFON .......................................................................................................... 32 

 
  



 

Sociaal Jaarverslag 2020 6 

Bestuurswisseling 
 
 
 
Eind 2020 heeft de Raad van Commissarissen, in het kader van de opvolging van 
Fred Lammers, Bart van Berkel gecontracteerd als CEO van de CurTec Groep.  
Bart is in zijn nieuwe rol gestart per 1 januari 2021 en heeft inmiddels het stokje 
geheel overgenomen. Fred was tijdelijk vanuit de Raad van Commissarissen 
gedelegeerd, omdat begin 2020 onverwacht snel afscheid moest worden 
genomen van de vorige CEO.  
 
In het zoekproces is het afgelopen jaar gezocht naar een CEO die enerzijds goed in 
staat is de gezonde autonome groei van CurTec te continueren, met aandacht voor 
de interne organisatie en de mensen. Anderzijds wordt verwacht dat hij een nieuwe 
impuls kan geven aan de versnelling van de internationale groei. Zowel een verdere 
ontwikkeling van de USA markt alsook het doen van één of meerdere acquisities 
zijn hierbij opties. Vanwege de eerdere ervaring is zeer zorgvuldig gelet op de 
zogenaamde “cultural fit”: past degene goed bij de cultuur en werkwijzen van 
CurTec?  
 
De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd in Bart de CEO gevonden te 
hebben, die aan het geschetste profiel voldoet. We wensen hem en alle 
medewerkers veel succes en werkplezier toe! 
 
Namens de Raad van Commissarissen, 
 

 
 
 
 
 
 
Fred Lammers 
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Personeelsbestand 

 
 
 
 
 
 
  



 

Sociaal Jaarverslag 2020 8 

Uitzendkrachten - Werving & selectie  

 
 
 
Samen met onze uitzendpartner JobInvest hebben we in 2020 in het totaal 20.600 
uur aan uitzendkrachten ingezet, waarvan 20.000 uur op de productieafdeling en 
600 uur op kantoorfuncties. Daarnaast hebben we een medewerker die in 2019 via 
JobInvest op basis van een proefplaatsing als operator gestart is, een CurTec 
contract kunnen aanbieden.   
 
Binnen CurTec vinden wij het belangrijk om ook medewerkers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een passende uitdaging binnen ons bedrijf aan te bieden.  
We hadden al twee medewerkers in deze doelgroep bij ons werken, maar in 2020 is 
daar nog een derde persoon aan toegevoegd. We zijn heel blij met deze 
medewerkers en de inzet die zij laten zien voor CurTec. 
 
In het laatste kwartaal van 2020 hebben we de samenwerking met JobInvest voor 
drie jaar verlengd. Inmiddels werken wij binnen CurTec al zo’n tien jaar samen met 
deze uitzendpartner, die onze organisatie en de cultuur door en door kent. Maar 
ook de uitzendkrachten van JobInvest werken graag en al lang bij CurTec. Zo 
hebben we eind 2020 gevierd dat een van onze vaste uitzendkrachten reeds 10 jaar 
bij ons in de productie aan het werk is. De loyaliteit en inzet van onze vaste 
uitzendkrachten wordt door CurTec zeer gewaardeerd!  
 
Binnen de stafafdelingen zijn vorig jaar vier nieuwe collega’s gestart, in de functie 
van respectievelijk; jr. financial controller, regulatory affairs & compliancy officer, 
HR Manager en een ad interim plant manager. Binnen de productie zijn er vorig jaar 
geen vacatures ingevuld. 
 
 

 
 
 
 
 

Claudia de Keijzer 
HR Manager 
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Interne promotie 
 
 
 
Hallo, ik ben Sophie! 31 lentes jong en sinds 2018 in dienst bij CurTec. 
Oorspronkelijk kom ik uit België en hoewel ik tien jaar in Nederland heb 
gewoond, ben ik een tijdje terug toch weer in België gaan wonen. In Schoten om 
precies te zijn. Mijn hobby’s zijn paardrijden en sinds kort ga ik ook regelmatig 
met mijn vriend duiken. Ik ben een echte dierenliefhebber. Thuis heb ik een hele 
dierentuin: 2 paarden, 4 honden, 2 konijnen, 2 katten, kippen en vissen.  
 
Voorheen was ik werkzaam als operator. Die functie paste mij prima, omdat het 
een erg afwisselende functie is, waarbij je per week op een andere afdeling werkt. 
De ene week sta je op de blaasafdeling, de andere week op de spuitgietafdeling, 
dan een week op kwaliteit of ben je vierde man. In mijn geval dan de first lady, 
omdat ik de enige vrouw was. Kwaliteit heeft altijd mijn interesse gehad. Toen de 
vacature van coördinator kwaliteitscontrole beschikbaar kwam, heb ik dan ook 
meteen mijn kans gepakt! 
In 2020 heb ik dus de overstap gemaakt naar coördinator kwaliteit. Mijn nieuwe 
functie vind ik geweldig, er is veel variatie in het werk. Een van mijn hoofdtaken is 
om de master badges vrij te geven. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor 
het afwerken van de valtesten, lektesten, T-poltesten en de blokkades. Ook werk ik 
veel samen met de afdeling R&D. Indien er nieuwe matrijzen nodig zijn, voer ik de 
meetplannen en krimpstudies uit om de kwaliteit te waarborgen. We zijn nu ook 
bezig met een heel groot project genaamd Measurlink. Dit systeem is bedoeld om 
de data integriteit te verbeteren en maakt het makkelijker om de data te 
verwerken. Veel verschillende werkzaamheden dus.  
 
Als coördinator kwaliteit ben ik nog steeds veel op de werkvloer te vinden. Dit vind 
ik fantastisch. Door de overstap heb ik me meer kunnen richten op wat ik het 
leukste vind, namelijk kwaliteit. Daarnaast werk ik nu regelmatig samen met andere 
afdelingen, wat ik ook als zeer prettig ervaar. Ik heb het erg naar mijn zin in mijn 
huidige functie en denk nog veel te kunnen leren. 
 
Voor mijn nieuwe functie heb ik tot dusver nog geen leertrajecten of opleidingen 
gevolgd. Ik heb erg veel geleerd door het gewoon te doen. Als ik ergens tegen aan 
loop, kan ik altijd om hulp vragen. In het begin vond ik het bijvoorbeeld wat lastig 
om de 3D tekeningen te lezen van R&D. Ik ging dan regelmatig langs die afdeling 
om wat hulp te vragen, hier was altijd ruimte voor. Na verloop van tijd maak je het 
jezelf eigen en gaat het je steeds makkelijker af.  
 
Ik vind het fijn dat CurTec haar medewerkers de mogelijkheid geeft om zich te 
ontwikkelen. Als operator heb ik mijn heftruck certificaat, spuitgieten 1 en 
spuitgieten 2 mogen halen.  
Nu kijk ik er naar uit om me weer verder te ontwikkelen binnen mijn nieuwe functie 
als coördinator kwaliteit.  

 
 
 
 
 

Sophie Verbunt 
Coördinator kwaliteitscontrole  
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Opleiden 

 
 
 
CurTec besteedt veel aandacht aan opleidingen. We willen als organisatie blijven 
groeien en doen dat met vakbekwame mensen. Tijdens de evaluatie- en 
beoordelingsgesprekken wordt besproken waar de opleidingsbehoeften liggen. 
Dit vertaalt zich in een jaarlijks opleidingsplan met zowel interne als externe 
opleidingen. 
 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar functiegerichte opleidingen en vakgerichte 
herhalingstrainingen, maar is er ook aandacht voor vitaliteit, cultuur en persoonlijke 
groei. Hierbij streven we ernaar dat onze medewerkers niet alleen inzetbaar zijn 
voor de functies binnen CurTec, maar ook dat ze breed inzetbaar blijven voor de 
arbeidsmarkt buiten CurTec. 
 
De geplande opleidingen voor het jaar 2020 hebben met name in het eerste 6 
maanden van de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. Fysieke en klassikale 
trainingen werden opgeschort. Later in het jaar zagen we dat de klassieke 
trainingen voorzichtig werden omgezet in online varianten.  
 
Ook binnen CurTec hebben we een aantal trainingen en voorlichtingen, zoals de 
hygiëne training, gezond en veilig werken online dan wel schriftelijk vormgegeven. 
Normaal speelt interactie een grote rol tijdens onze interne trainingen en het 
ontbreken daarvan is wel een gemis. 
 
Ook het aanbieden van meewerk- en afstudeerstages hebben hieronder te lijden 
gehad. Op de afdeling maintenance is besloten om in het tweede halfjaar geen 
stageplek aan te bieden.  Het bleek té lastig om een student in de praktijk mee te 
laten lopen en zo een volwaardige stageplek aan te kunnen bieden. 
Gelukkig hebben we nog wel 4 andere studenten een stageplek aan kunnen bieden, 
omdat hierbij de combinatie thuis aan een opdracht werken en praktijkuren op 
locatie goed te combineren viel. 
 
In 2020 hebben vijf stagiairs hun afstudeeropdracht vervuld binnen de afdelingen 
logistiek, productie, maintenance, assemblage en HR. In samenwerking met het 
ROC leiden we een student in een werk-leertraject op tot operator met de intentie 
om een vast dienstverband aan te kunnen bieden als de opleiding afgerond is. 
Mooie kansen voor jonge mensen om ervaring op te  doen in het bedrijfsleven. We 
hopen dan ook dat deze ervaring bij CurTec ertoe leidt dat deze studenten kiezen 
voor een mooie carrière binnen de technische sector. 
 
Tenslotte hebben we intern diverse coachings trajecten ingezet op het gebied van 
communicatie, samenwerking en leiderschap. 
In totaal is er in 2020 aan opleidingen een bedrag van € 30.000,- uitgegeven. 

 
 
 
 
 
 

Marie-Louise Huggers 
Medewerker HR  
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Stage bij CurTec  
 
 
 
Voor mijn opleiding (Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool Tilburg) heb 
ik van september 2020 t/m januari 2021 stage gelopen bij CurTec. 
 
Vanuit school krijgen we in het derde leerjaar een stageopdracht, in mijn geval: ‘het 
doorvoeren van een verbetering’. Ik kreeg de kans om bij CurTec de LOTO-
procedure te gaan onderzoeken. LOTO staat voor Lock-out/Tag-out en is bedoeld 
om medewerkers op de productieafdeling veilig hun werkzaamheden uit te kunnen 
laten voeren.  
 
Na een eerste onderzoek bleek dat de bestaande procedure bijvoorbeeld niet altijd 
gevolgd werd, omdat er hier en daar nog wat onduidelijkheden bestonden. Samen 
met verschillende CurTec medewerkers heb ik naar oplossingen gezocht om de 
LOTO-procedure te verbeteren. Een van de oplossingen is bijvoorbeeld een 
overzicht waarin duidelijk weergegeven wordt op welke manier LOTO per 
werkzaamheid moet worden toegepast.  
Dit hebben we gedaan om de eerder gebleken onduidelijkheden in de procedure 
weg te nemen. Naast dit voorbeeld zijn er nog een aantal toevoegingen gedaan, 
waardoor er weer veiliger gewerkt kan worden. 
 
Ik ben erg blij dat ik stage bij CurTec heb mogen lopen. Het was mijn eerste 
stageproject, waarbij nog veel dingen nieuw voor me waren. Af en toe was ik een 
beetje zoekende, daarom was het ontzettend fijn dat iedereen zo behulpzaam was. 
Wanneer ik voor mijn stageopdracht iets aan iemand vroeg, eindigde dat gesprek 
vaak met een gezellig praatje. Ik kijk dan ook terug op een hele leuke en leerzame 
tijd bij CurTec. 
 

 
 
 
 
 
 

Niels Oomen 
Stagiair 
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Ziekteverzuim 

 
 
 
De cijfers met betrekking tot verzuim zijn onderverdeeld conform onderstaand 
model. We zien dat ruim 64% valt onder lang en extra lang verzuim.  
 

Verzuim  
categorieën 

Kort  
(1-7 dagen) 

Middellang  
(8-30) 

Lang  
(30 -365) 

Extra lang  
>365 

CurTec 11,6% 24,3% 42,58% 21,73% 

 
Lang verzuimende medewerkers staan voortdurend in contact met de arbodienst, 
leidinggevende en de afdeling HR. Samen kijken we naar de re-
integratiemogelijkheden binnen CurTec en is het streven om iemand weer op zijn 
eigen werkplek te laten terugkeren.  
Elk verzuim vraagt om een aanpak op maat, waarbij we de wettelijke verplichtingen 
rondom de wet Poortwachter niet uit het oog mogen verliezen. Dat dit niet altijd 
even makkelijk is spreekt voor zich. Helaas lukt het ons niet altijd om mensen aan 
boord te houden en zijn we genoodzaakt na 2 jaar verzuim afscheid van elkaar te 
nemen. Dit blijft zowel voor CurTec als de zieke werknemer een lastige uitkomst.  
Gelukkig lukt het ons ook om een re-integratieproces wel te laten slagen. Een 
voorbeeld hiervan is M’hamed Bouhanni. 
 
M’hamed Bouhanni is sinds 2012 werkzaam in de assemblage. Een fijne collega die 
een aantal jaren terug voor zijn positieve inzet bij het vitaliteitstraject, is beloond 
met de “hoofdprijs”. Helaas werd 2019 een jaar waarin alles voor hem veranderde: 
 
“Ik voelde me begin 2019 eigenlijk prima, totdat ik een knobbeltje ontdekte in mijn 
keel tijdens het sporten. De huisarts vertrouwde het niet en heeft me meteen 
doorgestuurd naar het ziekenhuis in Breda. Na nader onderzoek werd de diagnose 
keelkanker vastgesteld en ben ik meteen doorgestuurd naar het academisch 
ziekenhuis in Rotterdam. Voor een gerichte behandeling werd ik opnieuw 
doorgestuurd naar een ziekenhuis in Delft, die gespecialiseerd is in keelkanker. Een 
intensieve behandeling volgde met chemokuren en bestralingen. Gedurende een 
periode van 3 maanden ben ik dagelijks op en neer naar Delft geweest om te 
worden bestraald of om een chemokuur te volgen. Het personeel heeft altijd veel 
aandacht voor me gehad en was erg vriendelijk, maar het blijft toch een eenzaam 
proces.  
 
De behandeling had als gevolg, dat ik veel lichamelijke klachten kreeg; ik kon niet 
praten en was erg moe. Ik vond het een moeilijke periode, maar heb ook mensen 
om me heen gezien in het ziekenhuis die nog zieker waren dan ik en daar heb ik 
troost uit gehaald. Daarnaast heb ik veel steun gehad aan mijn familie en directe 
buren tijdens deze periode. Waar ze konden helpen, hebben ze dat gedaan.   
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In de eerste periode ben ik vooral met rust gelaten door CurTec en de arbodienst 
en dat was fijn. Want je hebt al je energie nodig om zelf met de ziekte om te leren 
gaan en nadenken over werk kun je dan echt niet. Op het moment dat ik weer 
voldoende hersteld was en ik geen behandelingen meer hoefde te ondergaan, ben 
ik in overleg weer begonnen met mijn werk.  
 
We hebben samen goede afspraken gemaakt hierover. In het begin was ik nog wel 
moe, maar vanaf eind oktober 2020 ben ik weer volledig aan het werk en voel ik me 
prima. De komende 5 jaar sta ik nog onder controle en ik kijk met vertrouwen naar 
mijn toekomst.  
 
Wat ik soms wel gemist heb tijdens mijn ziekteperiode, is het contact met collega’s. 
Op het werk heerst er altijd een prima sfeer, maar mensen vinden het denk ik 
moeilijk om bij iemand die ziek is langs te gaan. Vanuit mijn leidinggevende, HR en 
de arbodienst was er wel regelmatig contact en 1 collega is veel langs geweest.  
 
Wat ik geleerd heb tijdens mijn ziekte is hoe belangrijk het is om contact te hebben. 
Niet alleen met familie en buren maar ook met je collega’s. Ikzelf maak graag met 
mensen een praatje die ziek zijn of ziek geweest zijn, puur uit belangstelling en 
interesse. Dat kleine beetje aandacht is erg belangrijk. Ik heb me ook aangemeld 
om in het ziekenhuis met mensen te gaan praten die midden in het ziekteproces 
zitten en behoefte hebben aan een gesprekje. Helaas kan dat nu niet tijdens deze 
corona crisis. Maar als het weer wel kan, ga ik die gesprekken voeren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
M’hamed Bouhanni 
Assemblage medewerker 
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Arbodienst Perspectief 
 
 
Met ingang van januari 2020 heb ik het spreekwoordelijke stokje overgenomen 
van mijn collega Claudia Adriaanse en ben ik de vaste verzuimconsultant van 
CurTec. Om een goed contact te onderhouden met leidinggevenden en de 
(verzuimende) medewerkers plannen we maandelijks een verzuimspreekuur in, 
maar helaas gooide corona -net als met veel andere dingen- roet in het eten.  
 
Vanaf 16 maart ging Nederland in de eerste lockdown en dat betekende dat het op 
locatie van CurTec afspreken niet meer verantwoord was. Dat vroeg natuurlijk om 
de nodige aanpassingen. Met zijn allen zijn we mee gaan veren op het door het 
kabinet laten vieren van de teugels en het weer straktrekken ervan. Dit betekende 
dat tot juli de contacten met verzuimende medewerkers digitaal hebben plaats 
gevonden. Via videobellen heb ik gelukkig toch iedereen nog kunnen zien en 
spreken. In juli kregen we weer wat meer vrijheden, dus ben ik weer op locatie van 
CurTec aanwezig geweest.  
 
Dit was echter maar van korte duur. Na de zomervakantie zijn we opnieuw op 
digitale voet verder gegaan tot op heden. Niet alleen ik werk op afstand,  maar ook 
onze bedrijfsartsen voeren de afspraken, op een uitzondering na, digitaal. Aan het 
begin was het erg aftasten of een bedrijfsarts zonder iemand te zien wel tot het 
juiste oordeel kon komen, maar in de praktijk blijkt dat dit doorgaans goed kan. We 
hebben een manier gevonden om ons aan te passen aan de regels en beperkingen 
die corona met zich meebrengt. 
 
Samen met de HR-afdeling van CurTec hebben we steeds overleg gevoerd en 
oplossingen gezocht over corona gerelateerde vraagstukken als:  

 Is iemand ziek als die enkel een verkoudheid heeft? Hij moet nu thuis blijven van 
het RIVM, maar normaal gesproken had hij gewerkt. Wat doen we nu? 

 Wanneer moet iemand in quarantaine? 

 Wanneer mag iemand weer komen werken? 

 Hoe zit dat met de privacy? 
 
Ondanks de corona-perikelen zijn zij ook bezig geweest met de inzet van een 
externe vertrouwenspersoon, waarmee het arbobeleid tot een hoger niveau is 
getild en de samenwerking met Perspectief geïntensiveerd.  
 
Wat hiernaast positief is om te melden, is dat het ziekteverzuimpercentage t.o.v. 
2019 gedaald is met 1% en ook de meldingsfrequentie is met 0,07% gedaald. Het is 
in mijn ogen een teken dat in een onzekere tijd, CurTec een goede basis heeft 
weten neer te zetten. Een basis waarin medewerkers staande blijven en de 
bedrijfsprocessen doorgaan. Dus complimenten aan iedereen en ik hoop dat we  de 
daling voor 2021 met zijn allen blijven inzetten. 

 
 
 
 
 
 

Theodora van Wijk 
Verzuimconsultant Perspectief  
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COVID-19 

 
 
Totaal onverwachts werden we vorig jaar aan het einde van het eerste kwartaal 
geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Vanuit de overheid werden al snel 
richtlijnen opgesteld die met voortschrijdend inzicht weer werden aangepast of 
aangescherpt.  
 
Als organisatie moet je dan snel mee kunnen opschalen met de maatregelen die de 
overheid in werking zet. Medewerkers die vanuit hun functie de mogelijheid 
hadden om thuis te werken, werden gevraagd om daar gehoor aan te geven.  
Maar als productie organisatie is het merendeel van onze medewerkers werkzaam 
in ploegendiensten en moest er worden nagedacht hoe we ook voor deze groep 
medewerkers een omgeving konden creëren, waarin zij toch op een gezonde en 
veilige manier konden blijven samenwerken.  
 
In overleg met de Ondernemingsraad is al snel een corona protocol opgesteld, met 
daarin opgenomen de landelijke basisregels, maar ook een aantal interne richtlijnen 
over het dragen van mondkapjes en wat te doen als je klachten krijgt, of een van je 
huisgenoten. Wanneer moet je je laten testen en wanneer ga je in quarantaine.  
Binnen het management team werden twee leden aangewezen voor het opstellen 
en uitzetten van de beleidskaders omtrent corona. De Chef van Dienst werd als 
corona verantwoordelijke aangesteld binnen de productie, om toe te zien op 
naleving van het protocol en om mensen aan te spreken bij overtreding van de 
regels. Daarnaast droegen ook medewerkers om beurten gele vestjes met daarop 
de tekst: “houd 1,5 meter afstand”, om bewustwording van deze maatregel te 
creëren op de werkvloer. 
 
Onze medewerkers hebben blijk gegeven zich zeer verantwoordelijk op te stellen 
op het moment dat er corona gerelateerde klachten optraden. Zij bleven thuis en 
lieten zich bij de GGD testen. Dit zorgde echter voor een andere uitdaging, namelijk 
de afwezigheid van onze mensen wegens het lange wachten op een testafspraak en 
de uiteindelijke uitslag.  
Omdat wij het ons niet konden permitteren om medewerkers meerdere dagen uit 
de running te hebben, of erger de kans op een corona besmettingshaard binnen 
een van de ploegen, is eind oktober besloten om de samenwerking aan te gaan met 
MediCorps. 
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MediCorps is een organisatie die bedrijven ondersteunt bij het afnemen van PCR- 
en sneltesten op de thuislocatie. Door deze samenwerking werden onze mensen op 
de dag van het maken van de afspraak nog thuis getest en wisten zij direct of er 
sprake was van een positieve of negatieve uitslag. Bij een negatieve testuitslag 
konden zij dezelfde dag weer aan het werk.  
 
Met de hulp van MediCorps en het hoge verantwoordelijkheidsgevoel van onze 
medewerkers, is het gelukt om de veiligheid van onze mensen zoveel als mogelijk te 
kunnen waarborgen en is de impact van het corona virus voor CurTec beperkt 
gebleven. 
 

 
 
 
 
 
Claudia de Keijzer 
HR Manager  
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VGWM 

 

 
 
Ongevallen met verzuim 
 
Met het laatste ongeval met verzuim in december 2019 stevenden we in 
december 2020 af op een jaar ongeval vrij. Een mooi moment waar we uiteraard 
bij stil wilden blijven staan. Helaas hebben we deze mijlpaal net niet bereikt, 
omdat op 14 december een bedrijfsongeval met verzuim heeft plaatsgevonden.  
 
Door de drukte van werkzaamheden en de beperkte manoeuvreerruimte is een 
heftruck tegen een pilaar gebotst en door de abrupte stilstand van het voertuig, is 
de bestuurder uit de heftruck gevallen. De pilaar was over het hoofd gezien omdat 
deze waarschijnlijk in de dode hoek viel voor de bestuurder. Door het opgelopen 
letsel heeft de werknemer een aantal dagen niet kunnen werken.  
Naar aanleiding van dit ongeval zijn de procedures rondom heftruck rijden weer 
onder de aandacht gebracht en zijn verbetermogelijkheden besproken in de VGWM 
beleidsvergadering. 
 
In dezelfde week heeft er een tweede ongeval met verzuim plaatsgevonden. Op het 
terrein van CurTec ligt nog een oude spoorrails. Deze spoorrails is van ijzer en ligt 
enkele millimeters boven de bestrating. Bij vochtig weer en temperaturen rondom 
het vriespunt kan deze rails glad zijn. Op 17 december is een werknemer hierdoor 
met haar fiets uitgegleden over de rails en de macht over het stuur verloren. Het 
letsel was gelukkig niet ernstig, maar zorgde wel voor een aantal dagen verzuim. 
De VGWM commissie heeft besloten om de procedure in gang te zetten om de 
spoorrails te laten verwijderen.  
 
Het aantal ongeval vrije dagen is daarmee op 361 dagen blijven steken. Uit 
bovenstaande voorbeelden zie je hoe een ongeluk in een klein hoekje zit. Veiligheid 
staat bij CurTec altijd voorop en hier wordt dagelijks aandacht aan besteed. Door te 
letten op je eigen veiligheid en die van je collega’s hopen we volgende jaren 
ongevalvrij te kunnen realiseren. 
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Voorlichting gebruik hulpmiddelen 
Een van de aandachtspunten vanuit het MTO was de inzet van hulpmiddelen. 
CurTec faciliteert hulpmiddelen om het werk ergonomisch makkelijker en ook 
veiliger te maken. Tijdens het onderzoek is echter geconstateerd dat deze 
hulpmiddelen: 

 Niet altijd bekend zijn onder onze medewerkers 

 Op een verkeerde manier worden ingezet 

 Bewust niet worden ingezet 

 Of zelfs ontbreken 
 
Met een werkgroep is in kaart gebracht welke hulpmiddelen er precies aanwezig 
zijn en is beoordeeld of de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen een oplossing zou 
zijn. Dit heeft onder andere gezorgd voor de aanschaf van een pompwagen met 
vliegwiel om het verplaatsen van zware lasten lichter te maken. 
 
Maar alleen faciliteren is niet voldoende. Het levert alleen iets op als de 
hulpmiddelen gebuikt worden én dan ook nog op de juiste manier. Door middel van 
filmpjes hebben de ergocoaches diverse situaties in beeld gebracht en gewezen op 
de juiste als ook de verkeerde manier van het inzetten van deze hulpmiddelen.  
 
Deze filmpjes zijn verwerkt in de voorlichting Gezond en Veilig werken, 
samengesteld door de ergocoaches van CurTec. Naast de inzet van hulpmiddelen 
zijn de volgende onderwerpen belicht en toegelicht met praktijkvoorbeelden in de 
vorm van foto’s en filmpjes: 
 

 Fysieke belasting: 
o trekken 
o duwen  
o tillen 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen:  
o Welke middelen zijn er en waar moet je deze dragen 
o Corona en PBM 

 Mentale belasting:  
o welke vormen van stress zijn er en hoe ga je hiermee om 

 SOS meldingen 
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Training veiligheid in de industrie 
In 2019 is de productie 3 keer een middag stilgelegd om veiligheid onder de 
aandacht te brengen. Dat was erg leerzaam en zinvol, maar daarmee hadden we 
niet de illusie dat we achterover konden gaan leunen. Ja, we doen al veel dingen 
goed rondom veiligheid, maar het kan altijd beter! 
 

De volgende stap was voor ons om samen met de leidinggevenden te 
inventariseren waar we nu staan binnen de organisatie, om vervolgens samen met 
hun aanbevelingen een programma te starten. 
 

Gezien het onderwerp, vonden we het erg belangrijk om de workshop fysiek in te 
plannen. De beperkingen die in 2020 werden opgelegd rondom corona zorgden 
ervoor dat we pas in september daadwerkelijk de workshop konden volgen. Onder 
leiding van Ron Bours (Bours Consulting BV) zijn we met 12 personen aan de slag 
gegaan. 
Nadat Ron ons meegenomen had over het belang van veiligheid in de industrie en 
trends rondom veiligheid, zijn we aan de slag gegaan met een cultuurmeting en 
hebben daar uitvoerig over gediscussieerd. Hulpmiddel hierbij was de 
cultuurladder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door op een 10-tal thema’s de veiligheidscultuur binnen CurTec te beoordelen, 
werd het duidelijk op welk niveau we nu eigenlijk staan binnen onze organisatie en 
wat we moeten doen om stap voor stap naar een hoger niveau te klimmen.  
De veiligheidscultuur is uitgekomen op niveau 3. Om op te klimmen naar niveau 4, 
betekent het dat de noodzakelijke interventies meer gericht moeten zijn op het 
betrekken van medewerkers in de veiligheidscultuur en minder op het verder 
ontwikkelen van procedures en regels. 
 
Belangrijkste aanbevelingen uit de cultuurmeting zijn: 

 Leiderschap en commitment 
→ Minder denken in structuren en meer “Denken met mensen”. 

 Leiderschap en erkennen van positieve resultaten 
→ Wat doen we allemaal goed, benadruk dat en verwerk ons vakmanschap in 

toolboxen. 
→ Bedenk een goede leermethode om de kennis over te brengen op onze mensen.  

 Leiderschap en risicovol gedrag 
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→ Het op de juiste manier aanspreken van mensen, indien veiligheidsprocedures 

niet gevolgd worden. 

 Training en communicatie 
→ Andere aanpak van trainingen, meer visualiseren en het opzetten van trainingen 

samen met ervaren collega’s. 
 
Later op de dag zijn ook de veiligheidsmanagementsystemen beoordeeld: 
 

House Keeping   Training/Toolbox  LOTO 
Werkvergunning   Risico analyses  Leren van incidenten 

SOS meldingen   VGWM commissie BHV orgnanisatie 
Veiligheidsverbeterlijst 

 
De deelnemers gaven ook hierbij aan, dat met name de kwaliteit van de toolboxen 
aandacht behoeft. De LOTO procedure scoorde ook minder, maar daar is al een 

actie voor uitgezet binnen CurTec. 
 
Al met al dus werk aan de winkel voor een vervolgtraject. De voorgestelde 
interventies zullen samen met Ron Bours verder uitgewerkt worden voor het jaar 
2021. Hiervoor is een OGSM project opgestart: verdere ontwikkeling van de 
veiligheidscultuur. 
 
Vertrouwenspersoon 
Om de rol van vertrouwenspersoon meer te professionaliseren, is besloten om 
naast de interne vertrouwenspersoon bij CurTec ook een extern 
vertrouwenspersoon aan te stellen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan 
met Perspectief.  
Coen Roozen van Perspectief heeft de rol van extern vertrouwenspersoon op zich 
genomen en Kees Pijnenburg is de nieuwe interne vertrouwenspersoon. 
 
Helaas is de communicatie van deze verandering binnen CurTec nog niet goed 
uitgerold in 2020. Dit wordt zeker opgepakt in 2021. Er is in 2020 geen beroep 
gedaan op een van de twee vertrouwenspersonen. 
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Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 
 
 
Eind 2019 is in samenwerking met Arboplaats het MTO 2019-2020 binnen de 
organisatie uitgezet. De belangrijkste aandachtspunten die uit dit onderzoek naar 
boven kwamen hadden betrekking op: 
 
Impact op de gezondheid 3 ploegen t.o.v. 5 ploegen 
Om vitaal de eindstreep te kunnen bereiken biedt het 5-ploegensysteem betere 
vooruitzichten dan het 3-ploegensysteem. Helaas laat de huidige productie 
capaciteit het nog niet toe om volledig over te schakelen naar het 5-
ploegensysteem. De insteek was om met een vitaliteitsprogramma opnieuw 
trainingen te gaan geven rondom goed slapen en gezond eten in combinatie met 
het werken in ploegendienst. Door de coronamaatregelen kon dit programma 
echter niet doorgaan. 
 
Hulpmiddelen worden onvoldoende gebruikt 
Om medewerkers goed te informeren over de beschikbare hulpmiddelen en het 
juiste gebruik hiervan is een digitale voorlichting gegeven aan alle 
productiemedewerkers.  
 
Een veilige en ergonomische goed ingerichte werkomgeving draagt uiteraard  
bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Maar even belangrijk is 
het gedrag van de medewerkers zelf. Hoe gaan ze met deze hulpmiddelen om en 
hoe zorgen ze er zelf voor dat hun werk makkelijker wordt en niet onnodig zwaar 
zodat klachten kunnen worden voorkomen. Door het uitzetten van deze 
voorlichting is dit weer extra onder de aandacht gebracht. 
 
Doorwerken tot 70 wordt als een probleem ervaren 
Ook dit was onderdeel van het vitaliteitsprogramma 2020. Door corona is dit echter 
on hold gezet. Wel is in de cao 2020-2021 de regeling “extra vrije tijd oudere 
medewerkers” opgenomen. Deze regeling biedt medewerkers die ouder zijn dan 60 
jaar en 8 maanden de mogelijkheid per kwartaal extra uren op te nemen. Dit naast 
de reeds eerder ingezette optie voor verlofsparen, waarbij men o.a. opgespaard 
verlof in de maanden voorafgaand aan het pensioen kan opnemen. 
 
Het vitaliteitsprogramma wordt in 2021 weer opgestart. Naast de problematiek in 
de productie, die met name fysiek van aard is, zal ook aandacht besteed worden 
aan de mentale belasting van kantoormedewerkers.  
 
Leiderschap 
Het leiderschap binnen CurTec wordt wisselend beoordeeld. Niet alle afdelingen 
zijn tevreden over de manier van leidinggeven en de aanpak van problemen door 
leidinggevenden. Door het houden van diverse gesprekken hebben we een duidelijk 
beeld gekregen welke problemen er spelen en is een plan van aanpak opgesteld om 
dit verder op te gaan pakken. Door de inzet van team- en persoonlijke coaching 
hebben we een start gemaakt tot verbetering. In 2021 zullen de actiepunten verder 
uitgerold worden. 

Arbeidsvoorwaarden -        CAO 2020 
– 2021 
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Arbeidsvoorwaarden 
 
 
LOOPTIJD 
De CAO loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 
 
LOONPARAGRAAF 
Per 1 juli 2020 is een loonsverhoging van 2,65% afgesproken. Deze wordt met 
terugwerkende kracht toegepast. 
In de maand december van 2020 wordt een éénmalige bruto uitkering betaald van 
€ 350,-. 
 
UITKERINGSMOMENTEN VAKANTIETOESLAG  
CurTec geeft haar medewerkers jaarlijks de keuze om de opbouw van vakantiegeld 
maandelijks te reserveren of maandelijks uit te laten keren. 
Wordt er gekozen voor reserveren dan bestaat de mogelijkheid om het 
gereserveerde vakantiegeld op 3 momenten uit te laten betalen (in september, 
januari of mei van het jaar). 
De tussentijdse uitbetaling van het vakantiegeld heeft betrekking op het 
daadwerkelijk opgebouwde deel van het vakantiegeld. Wordt er geen gebruik 
gemaakt van een tussentijdse uitbetaling dan wordt het vakantiegeld automatisch 
in mei uitgekeerd. 
 
DUURZAME INZETBAARHEID 
Loopbaanscan en Financiële foto 
Beide regelingen worden gecontinueerd. 
 
PBL 
Het persoonlijk budget levensfase wordt onder dezelfde voorwaarden 
gecontinueerd en bedraagt € 425,- op jaarbasis. Hiervan blijft € 50,- voorbestemd 
voor de inzet van de financiële foto en loopbaanscan en mag in 3 jaar opgespaard 
worden naar € 150,-. Indien er na 3 jaar geen gebruik van 1 van beide instrumenten 
is gemaakt, komt het bedrag te vervallen. De € 375,- van het PBL is jaarlijks vrij 
besteedbaar aan duurzame inzetbaarheid. 
 
Mantelzorg 
CurTec is voornemens om in lijn met eerder gemaakte afspraken over dit voorwerp 
voorlichting te gaan geven aan leidinggevenden. 
 
Persoonlijk ontwikkelbudget (POB) 
Jaarlijks stelt CurTec voor iedere medewerker een budget beschikbaar van € 50,- 
dat ingezet kan worden voor persoonlijke groei doeleinden die nog nader 
uitgewerkt en gedefinieerd worden. Dit bedrag kan maximaal 3 jaar opgespaard 
worden tot een maximum van € 150,- 
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Extra vrije tijd oudere werknemers 
CurTec kent met ingang van deze cao, naast de bestaande seniorenregeling (artikel 
3.1 lid 6 van de CAO), een nieuwe regeling genaamd extra tijd voor oudere 
werknemers. Deze regeling geldt voor alle medewerkers vanaf de leeftijd 60 jaar en 
8 maanden. De regeling ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De opgenomen extra vrije uren worden tegen 80% van het inkomen uitbetaald. De 
vrije tijd kan uitsluitend in het desbetreffende kwartaal worden opgenomen. Niet 
opgenomen vrije tijd vervalt en wordt niet vervangen door een uitkering in geld, 
ook niet bij beëindiging van het dienstverband. 
 
Aanvullend geboorteverlof (partnerverlof) 
Met ingang van 1 juli 2020 is het wettelijk aanvullend geboorteverlof voor partners 
ingegaan en heeft een werknemer recht op 5 weken partnerverlof. Tijdens dit 
verlof heeft een werknemer recht op 70% doorbetaling van het SV loon. CurTec zal 
deze doorbetaling aanvullen tot 85% van het salaris 
 
CAO VERLOF 
Vakbondsleden worden na het overeenkomen van een onderhandelingsresultaat 2 
uur vrijgesteld van werk met behoud van salaris. Dit om vakbondsleden actief te 
motiveren mee te denken over de inhoud van de cao waaronder ook het stemmen 
over de inhoud van het cao-resultaat. 
 
WERKGEVERSBIJDRAGE VAKBONDSCONTRIBUTIE 
Deze wordt gecontinueerd en valt in de werkkostenregeling (WKR). 
  

Leeftijd per 1 januari 2020 Extra vrije tijd per kwartaal 

60 jaar en 8 maanden 10 uur 

61 jaar en 8 maanden 12 uur 

62 jaar en 8 maanden 14 uur 

63 jaar en 8 maanden 16 uur 

64 jaar en 8 maanden 18 uur 

           Vanaf 65 jaar en 8 maanden 20 uur 
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Impact van corona 

 
CurTec is van origine een organisatie waar waarde wordt gehecht aan contact met 
collega’s tijdens het werk. Want je brengt normaliter het grootste deel van de dag 
met elkaar door. Dit geldt voor zowel het kantoor- als het productiepersoneel. 
 
Met de komst van de eerste coronamaatregelen in maart 2020 bracht dit nogal wat 
veranderingen met zich mee in de wijze waarop binnen CurTec gewerkt werd. 
Thuiswerken was nog geen gemeengoed, maar dit werd wel met onmiddellijke 
ingang voor het kantoorpersoneel de nieuwe standaard. 
 
Het werken met MS Teams, het inrichten van thuiswerkplekken en op afstand van 
elkaar, zonder de structuur waarin je gewend bent om te werken, vroeg om een 
groot aanpassingsvermogen voor de kantoormedewerkers en hun leidinggevenden. 
Voor de productie werden stringente maatregelen ingevoerd om de veiligheid voor 
iedereen te kunnen waarborgen. De afstand tussen de kantoor en 
productieomgeving werd door het invoeren van deze maatregelen en het 
thuiswerken letterlijk vergroot.  
 
Het organiseren van events en het met elkaar stilstaan bij heuglijke gebeurtenissen 
zoals jubilea en pensioen kon niet zoals gebruikelijk doorgang vinden. Dit doet iets 
met mensen en toont wederom aan dat CurTec een organisatie is die het belangrijk 
vindt om bij dit soort belangrijke momenten uitgebreid stil te staan. Ondanks dat 
we door corona dit soort sociale momenten niet met elkaar konden delen, bleven 
onze medewerkers zich positief en flexibel opstellen en toonde zij zich loyaal en 
betrokken bij de organisatie.  
 
Om alle medewerkers van CurTec te bedanken, die zich ondanks alle aanpassingen 
zo bleven inzetten voor CurTec, heeft de organisatie op meerdere momenten in het 
jaar haar medewerkers een hart onder de riem gestoken met het uitreiken van 
attenties. 
 
Het corona jaar was voor CurTec een bewogen maar zakelijk succesvol jaar. Mede 
door de inzet van ons personeel hebben wij dit kunnen realiseren. Onze 
medewerkers hebben wij aan het einde van het jaar dan ook een extra eenmalige 
financiële beloning gegeven als dank voor deze loyaliteit.  
 
Door de aanhoudende maatregelen rondom corona heeft het thuiswerken bij 
CurTec een meer structurele vorm aangenomen. Volledig thuiswerken sluit niet aan 
bij onze organisatiecultuur, maar net als bij vele andere organisaties zal het 
gedeeltelijk thuiswerken ook het nieuw normaal worden binnen CurTec en 
onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden. 
 
Wij kijken weer uit naar momenten waarop we samen weer de sociale contacten 
kunnen aanhalen. Een mooi moment hiervoor zou bij uitstek het 30-jarig bestaan 
van CurTec zijn in oktober 2021! 

 
 
 
 
 
Claudia de Keijzer 
HR Manager  
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MVO 

 
 
CurTec is erg actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Na de duurzaamheidsscan in 2019 hebben we ons in 2020 gericht op het 
concreet uitvoeren van een aantal acties. Zo hebben we inmiddels een start 
gemaakt met de gescheiden afvalinzameling op kantoren en kantines, zijn er weer 
een flink aantal oude lampen vervangen door energiezuinige LED verlichting en 
hebben we een verdere reductie van onze afvalstromen kunnen realiseren.  
Een en ander is opgenomen in een specifieke CSR rapportage die ons ook in 2020 
weer een gouden ECOVADIS medaille heeft opgeleverd!  
 
Het Management Team van CurTec heeft zich gerealiseerd, dat er een verschil 
bestaat tussen de behaalde duurzaamheidsresultaten in het verleden en de 
duurzaamheidsbeleving binnen de interne organisatie. Er lijkt behoefte te zijn aan 
een duidelijke, gedragen visie met heldere en inspirerende doelen rondom het 
brede thema van duurzaamheid.  
 
Deze behoefte heeft er toe geleid, dat we in 2021 met een externe, bevlogen partij 
een duurzaamheidsmissie en -visie gaan vastleggen. Een van de uitgangspunten van 
dit traject zal zijn dat medewerkers en klanten de strategie kennen en er in geloven. 
Dat ze trots zijn en acteren als ambassadeurs van onze duurzaamheidsstrategie. 
Door te focussen op het informeren, inspireren en activeren van onze medewerkers 
en klanten, creëer je structurele verandering. Zij moeten niet alleen begrijpen wat 
de duurzaamheidsstrategie van CurTec inhoudt, maar ook voelen wat dit voor hén 
betekent en de juiste handvaten krijgen dit actief mee te nemen in hun dagelijks 
werk. 

 
Dit traject start dus met een verhaal dat raakt. Waarvoor we in beweging willen 
komen. Het gaat tegenwoordig immers niet meer om wát je doet, maar waaróm je 
het doet. We gaan in 2021 op zoek naar CurTec’s ‘waarom’ en zetten een 
authentieke en inspirerende stip op de horizon waar we trots op kunnen zijn. Een 
interessant avontuur waarover jullie in de nabije toekomst vast veel meer gaan 
horen! 
 

 
 
 
 
 
Marcel van Rooijen 
QESH manager   



 

Sociaal Jaarverslag 2020 26 

Sponsoring 

 
 
Een keer per jaar vraagt CurTec aan haar medewerkers om goede doelen aan te 
wijzen die in aanmerking mogen komen voor sponsoring. Een speciale commissie 
beoordeelt de selectie en kiest een aantal doelen uit waar alle medewerkers 
vervolgens op mogen stemmen. De uitslag van de stemming bepaalt welk doel 
welk geldbedrag krijgt. 
 
In 2020 zijn de stemmen gegaan naar: 

1. Stichting Open Door in Loon op Zand voor € 4.000,- 
2. Centrum voor Huntington – De Kloosterhoeve voor € 3.000,- 
3. Ride 4 Kids – team ride for Dex voor € 2.000,- 
4. Judo vereniging Rijen voor € 1.000,- 

 
Stichting Open Door heeft laten weten dat ze een abonnement voor een pretpark 
gaan aanschaffen voor cliënten én begeleiding. Dit geeft de cliënten veel vertier en 
vooral ontspanning, waar ze normaliter geen geld voor vrij kunnen maken. 
 
Veel mensen hebben het financieel zwaar in deze corona tijd, waardoor ze vaker bij 
bijvoorbeeld een voedselbank moeten aankloppen. Daarom heeft de directie van 
CurTec besloten om een extra donatie te doen aan de Voedselbank Rijen ten 
bedrage van € 5.000,-. 
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Cultuur 

 
 
Onze collega Carène (42 jaar) komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Ze werkt als 
Inside Sales medewerker en is verantwoordelijk voor de landen Frankrijk, Spanje, 
Italië, Portugal en de Verenigde Staten.  
 
Als Inside Sales medewerker heb ik contact met klanten in alle regio’s om hen onze 
producten te verkopen. Door de coronacrisis merken we op onze afdeling goed dat 
het drukker is geworden. Een aantal van onze klanten leveren grondstoffen voor de 
vaccins, vandaar dat hun vraag momenteel is toegenomen. Voor het transport van 
deze vaccins gebruiken zij onze verpakkingsmaterialen.  
 
Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om zoveel mogelijk thuis te werken, ik 
ben dan ook sinds half september niet meer op kantoor geweest. CurTec faciliteert 
erg veel om het thuiswerken zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
Op technisch vlak kan ik alles wat ik op kantoor ook kan doen, maar ik mis het 
werken op kantoor wel! Doordat we allemaal thuis werken krijg je minder van 
elkaar mee. Op kantoor zit je naast elkaar en zijn de lijnen erg kort.  
 
Natuurlijk is het fijner om op kantoor te werken, maar het is nou eenmaal wat het 
is. Onze afdeling is het gewend om veel te bellen, alleen is dat normaal met klanten 
en minder in teamverband. Ik spreek al mijn directe collega’s minimaal één keer per 
dag, maar meestal meerdere keren. Binnen de afdeling vindt iedereen dit erg 
prettig, omdat de lijnen op deze manier kort blijven. Daarnaast hebben we een keer 
per maand teamoverleg met het gehele team. 
 
Mijn conditie hou ik op peil door in de pauzes een rondje buiten te lopen. We zitten 
al zoveel binnen nu, het lopen van een ommetje zorgt ervoor dat je fit blijft en je 
hoofd even ‘leeg’ wordt. Op kantoor hebben we de radio altijd aan staan. Thuis doe 
ik dit ook, het brengt sfeer met zich mee en het geeft je energie. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om te schilderen. Nu we zo veel thuis zitten is dit de perfecte 
hobby! Ik ben hier in het afgelopen jaar mee begonnen. Als thuiswerk tip zou ik 
iedereen willen adviseren om structuur aan te houden, dit geeft je echt houvast. 
Hou de moed erin! 
 

 
 
 
 
 
Carène Marc 
Inside sales representative 
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Ondernemingsraad 

 
 
We hebben een uitdagend jaar achter de rug. In het begin van het jaar werd 
duidelijk dat er een nieuwe bestuurder moest worden gezocht. Tegelijkertijd 
diende de coronacrisis zich aan en dwong ons, net als alle andere medewerkers, 
om op een andere manier te gaan werken en overleggen. Bovendien liep de 
zittingstermijn van de raad in juli ten einde en moesten er nieuwe verkiezingen 
worden georganiseerd. 
  
Nieuwe raad 
In normale tijden is een nieuwe samenstelling van de OR al een hele uitdaging, laat 
staan te midden van een gezondheidscrisis waar verkiezingen organiseren niet voor 
de hand liggend is. We hebben het toch gedaan en ik ben ook erg blij, dat zich 
opnieuw zeven gemotiveerde medewerkers kandidaat hebben gesteld om 
medezeggenschap bij CurTec gestalte te geven.   
 
Overleg 
Net als in voorgaande jaren heeft de OR in 2020 regelmatig overleg gevoerd met de 
bestuurder. Vaste onderdelen tijdens het overleg zijn bedrijfsvoering en -resultaten, 
kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en cultuur. Daarnaast worden actuele thema’s 
zoals pensioenregeling, CAO en wetswijzigingen en de gevolgen ervan voor CurTec 
besproken. Ook zaken die door de achterban gedurende het jaar onder de aandacht 
worden gebracht. 
 
De OR voert vier keer per jaar overleg met de bestuurder en heeft een aantal 
weken voorafgaand aan het overleg telkens agendavergadering met eigen leden. 
De verslaglegging van beide vergaderingen wordt gedeeld via de OR-pagina in 
Synergy. 
 
VGWM 
De VGWM-commissie heeft het afgelopen jaar zes beleidsvergaderingen gevoerd. 
In deze vergaderingen worden onder andere de actiepunten uit de RI&E en de 
veiligheidsinspectieronde behandeld. Tussen de beleidsvergaderingen door vinden 
SOS-vergaderingen plaats waarin SOS-meldingen worden behandeld. Alle VGWM-
documenten zijn in Synergy te vinden onder de tab VGWM. 
 
Nieuwe CEO 
Aan het einde van het jaar heeft de OR positief advies verstrekt ten aanzien van de 
aanstelling van een nieuwe CEO. De raad wenst Bart van Berkel veel succes toe en 
kijkt uit naar de samenwerking met hem. 
 

 
 
 
 
 
Marc Martens 
Voorzitter OR 
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Sociaal Fonds 

 
 
Het sociaal fonds is verankerd in ons beleid en ondersteunt werknemers die in 
geval van bijzondere omstandigheden, niet vrijwillig in financiële moeilijkheden 
raken of geraakt zijn. 
 
Daarnaast kunnen deelnemers onder bepaalde voorwaarden ook een beroep op 
een tegemoetkoming in gemaakte ziektekosten, die niet gedekt worden door de 
ziektekostenverzekering. Daarbij wordt rekening gehouden met financiële 
draagkracht. Zo wordt door middel van een formule berekend hoe hoog de 
procentuele vergoeding wordt. 
 
Deelname aan het fonds is vrijwillig en alle aanvragen worden anoniem behandeld. 
 
Bijzondere aanvragen die niet onder de standaardvergoedingen vallen, worden 
voorgelegd aan een afvaardiging van de OR. Zij beslissen samen met de afdeling HR 
of de aanvraag wel of niet goedgekeurd wordt. In totaal hebben we dit jaar 18 
aanvragen ontvangen.  
1 hiervan betrof een bijzondere aanvraag. De overige aanvragen hadden betrekking 
op het vergoeden van ziektekosten. 
 
In vergelijking met 2019 hebben meer mensen gebruik gemaakt van het fonds: 18 
aanvragen in 2020 ten opzichte van 12 in 2019. We vinden het een goed teken, dat 
meer mensen van deze mogelijkheid gebruik maken en ons dus weten te vinden. 
We blijven het fonds onder de aandacht brengen, want we willen er zoveel mogelijk 
zijn voor medewerkers die dat steuntje in de rug hard kunnen gebruiken. 
 
Uitgekeerde bedrag in 2019: € 1.882,07 
Uitgekeerde bedrag in 2020: € 3.338,52 
 

 
 
 
 
 
Marie-Louise Huggers 
Medewerker HR 
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Jubilea 
 
 
CurTec vindt het belangrijk dat haar medewerkers goed in hun vel zitten.  
We geven dit onder andere vorm door ze op diverse gebieden inspraak te geven, 
vitaliteit hoog in het vaandel te hebben en samen steeds kijken waar we kunnen 
verbeteren. Dat dit gewaardeerd wordt, laten de vele lange dienstverbanden 
zien. Ook in 2020 mochten we 2 jubilarissen feliciteren: 
 
 
40 jarig jubileum: 

 
 
 
 
 
Bayram Celik 
Operator 

 
 
 
12,5 jarig jubileum: 

 
 
 
 
 
 
Ton Oomen 
Chef logistiek 

 
 
Door de coronarestricties was er helaas geen mogelijkheid om hier, zoals we 
gewend zijn, uitgebreid bij stil te staan. Zodra hier meer ruimte voor is en we weer 
verantwoord in groter gezelschap samen mogen zijn, maken we dit goed met alle 
jubilarissen.  
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Personeelsvereniging 

 
 
De personeelsvereniging van CurTec probeert elk jaar een leuke samenstelling 
van activiteiten te organiseren. Dit jaar heeft dit voor wat hoofdbrekens gezorgd. 
Het grote evenement dat we gepland hadden bij het Blauwe Meer moest helaas 
geannuleerd worden vanwege de corona crisis. Dat deze crisis er echter voor zou 
zorgen dat alle evenementen voor dit jaar geen doorgang zouden kunnen vinden 
in de normale vorm, hadden ook wij niet verwacht. Maar niets doen is natuurlijk 
geen optie! Daarom hebben we gezocht naar alternatieven.  
 

CurTec BBQ 
Omdat de BBQ in zijn normale vorm niet op het CurTec terrein plaats kon vinden, 
hebben de medewerkers en uitzendkrachten een barbecuepakket voor het gezin 
gekregen. Samen met keurslager Mutsaers in Rijen en een erkende halal slager 
heeft het PV bestuur de pakketten zorgvuldig samengesteld. 
Verpakt in een koeltas konden de werknemers verdeeld over 3 vrijdagen in 
augustus en september de BBQ maaltijd komen ophalen. Om hier toch nog een 
feestelijk tintje aan te geven was de geliefde frietkar geregeld. 
 

Sinterklaas 
Dit jaar geen kantine gevuld met kinderen die vol verwachting uitkeken naar de 
komst van Sinterklaas en zijn pieten. In plaats daarvan mochten alle kinderen en 
kleinkinderen van CurTec medewerkers hun schoen zetten met uiteraard een 
verrassing voor Sinterklaas en wat lekkers voor zijn paard. 43 kinderen hebben hun 
verlanglijstje ingevuld en de CurTec Sint heeft ze allemaal blij kunnen maken met 
een mooi cadeau. Hij heeft wel beloofd om volgend jaar weer langs te komen en er 
een feest van te maken zoals we dat gewend zijn. 
 

Kerst  
Met kerst hebben we de PV leden verrast met een spelletjes- en borrelpakket 
verpakt in een CurTec vaatje. Hopelijk heeft dit tijdens de feestdagen voor wat 
gezelligheid gezorgd in huiselijke sfeer. 
 
Voor 2021 zijn er genoeg ideeën, nu maar wachten op het startsein om fysieke 
activiteiten te mogen organiseren. 
 
 

       
 

 Marie-Louise Marjolein Cees Paul Erdogan Rick Imad Max 
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Colofon 
 
 
 
 
 
Aan dit verslag werkten mee: 
 
Bart van Berkel 
Carène Marc 
Claudia de Keijzer 
Fred Lammers 
Marc Martens 
Marcel van Rooijen 
M’hamed Bouhanni 
Marie-Louise Huggers 
Marleen Raven 
Niels Oomen 
Sophie Verbunt 
Theodora van Wijk 
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