
 

 

 

  
 

 

Beste medewerkers van de SPN, 
 

In deze tweede Nieuwsbrief van 2022 informeren we je weer over een aantal 

belangrijke zaken.                 
 

Vorige week heeft de overheid bekend gemaakt dat de meeste corona-maatregelen 

geschrapt worden. De eerste versoepelingen zijn inmiddels ingegaan. Dat is natuurlijk 

goed nieuws. We mogen weer naar het stadion,  

kunnen weer gezellig een avondje stappen en er  

kan zelfs weer voorzichtig carnaval gevierd worden. 
 

We wensen jullie daar alvast veel plezier mee! 
 

Namens de SPN, 

Wim Potijk  

Vertrouwenspersonen 
Helaas is de laatste tijd ongewenst gedrag  

op de werkvloer vaak in het nieuws. De SPN  

heeft daar een duidelijk standpunt over:  

iedereen moet zich veilig voelen op het werk. 
 

De SPN beschikt in dat kader over twee  

vertrouwenspersonen: Erik Goedhart en  

Mieke Gondrie. Zij waren dat hiervoor ook            

al voor de SPD.                                                                       Erik Goedhart                Mieke Gondrie 
 

Heb je zelf te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op je werk? 

Neem dan contact op met Erik of Mieke. Je vindt meer informatie over hun beiden 

op onze website www.participatienoaberkracht.nl.  

Daar kun je ook lezen hoe je met ze  

in contact kunt komen.      

 
 

                     Verkiezingen OR 
Bij de vorige Nieuwsbrief zat een oproep van de 

Ondernemingsraad (OR) om je kandidaat te 

stellen voor de nieuwe OR van de SPN. Op dit 

moment hebben zich al meerdere collega’s 

aangemeld, uit zowel Dinkelland als Tubbergen. 

Daar zijn we erg blij mee!  
 

Je kunt je nog kandidaat stellen tot en met  

2 maart 2022. Daarvoor kun je een mail sturen 

naar or.spn@noaberkracht.nl of bellen met  

06-51508051. Je kunt ook bij jouw teamleider 

aangeven dat je hiervoor belangstelling hebt. 
 

Op woensdag 13 april zijn de verkiezingen. 
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Loonstroken 
In de vorige Nieuwbrief stond dat iedereen weer de 

loonstrook via de post zou krijgen. Dat is in januari 

helaas nog niet gelukt. Het duurde voor Tubbergen 

toch wat langer om dat te regelen. Dat probleem is 

inmiddels opgelost, dus vanaf nu ontvangt iedereen  

de loonstrook via de post.  

 

Salarisbetalingen 
De SPN betaalt de salarissen uit op de 20e van iedere 

kalendermaand. Valt de 20e in het weekend, dan 

ontvang je het salaris op de vrijdag ervoor. Dat is deze 

maand ook zo gebeurd. Omdat 20 februari op zondag 

viel, is jouw salaris al op vrijdag de 18e overgemaakt. 
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