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Inhoud:
Voorwoord
Inleiding
Prio Verve
Beëindiging
Schilderwerkzaamheden

Voorwoord
De OR zet zich in voor de belangen van de medewerkers van Westrom. Hun
belangen stonden en staan voorop. Het zijn niet altijd gemakkelijke besluiten
die de OR moet nemen, integendeel zelfs: de meeste zijn moeilijk, omdat we in
een onzekere tijd leven.
Dit jaar heeft dan ook een aantal moeilijke dossiers gekend. Het begon met het
beëindigen van de Schilders, de AVG en de finale was in december het goede
nieuws dat PrioVerve groen wordt opgeheven en dat de medewerkers weer
onder de vlag van Westrom komen te werken.
De diverse onderwerpen worden verder in het jaarverslag nader toegelicht.

Competentiemanagement
Project Optimalisatie
Financiële en Administratieve processen
Invoering AVG
Diversen
Vaste, jaarlijks
terugkomende
onderwerpen

De OR hoopt dat de samenwerking in 2019 met de directie in het belang van de organisatie en zijn
medewerkers er op gericht zal zijn dat het beste resultaat wordt bereikt. Ook in 2019 zal voor de
Ondernemingsraad niet alleen werkgelegenheid, maar vooral de belangen van de medewerkers voorop
staan.

Inleiding
Hieronder kunt u het jaarverslag 2018 lezen van de Ondernemingsraad van Westrom. Zoals elk jaar
heeft de Ondernemingsraad ook in 2018 nagestreefd zo goed mogelijk op te komen voor de belangen
van alle medewerkers en het bedrijf. In het afgelopen jaar zijn er weer belangrijke zaken geweest
waarover de OR zich heeft moeten beraden.

Belangrijke onderwerpen in 2018

Overloop naar 2019

Prio Verve

En verder……….

Eén van de belangrijkste zaken die in de
afgelopen tijd zijn afgerond, zijn de
gebeurtenissen rondom Prio Verve. Directie
heeft voor het uitstappen uit Prio Verve
Facilitair en de ontbinding van Prio Verve
Groen een adviesaanvraag ingediend bij de
OR. Op beide adviesaanvragen is door de
OR positief geadviseerd.

De OR zelf
Scholing
Samenstelling van de
Ondernemingsraad

Beëindiging Schilderswerkzaamheden
In april van 2018 heeft de
Ondernemingsraad de vraag gekregen om
advies uit te brengen voor de beëindiging
van de schilderswerkzaamheden. De OR
heeft hier een negatief advies over
uitgebracht, omdat hij niet de noodzaak zag
om het schildersbedrijf op te heffen.
Er is een extern adviseur in de arm
genomen als ondersteuning. Uiteindelijk
heeft de directie het advies naast zich
neergelegd.

Competentiemanagement
In maart van 2018 ontving de
Ondernemingsraad een
instemmingsverzoek tot het invoeren van
Competentiemanagement. Wat is
competentiemanagement?
Competentiemanagement is er op gericht
om vaardigheden (competenties) van
medewerkers te herkennen, te gebruiken
en te ontwikkelen. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een competentiematrix. Een
competentie- matrix geeft een overzicht van
welke vaardigheden horen bij welke functie.
Als de matrix gereed is geeft de OR
instemming.

Project Optimalisatie Financiële en
administratieve processen.
De OR heeft in juli een adviesaanvraag
ontvangen voor de optimalisatie van de
financiële en administratieve processen
binnen Westrom.
Dit heeft betrekking op de bedrijfsbureaus,
de afdeling Loonadministratie en de
Financiële administratie. Aanleiding
hiervoor is dat er op het gebied van
financieel administratieve processen binnen
Westrom nog geen optimale organisatieinrichting is bereikt. Er wordt onderzocht
hoe de manier van werken is en of dat
eventueel efficiënter kan. Voor dit
onderzoek is bureau Pragmatics ingehuurd.
De OR heeft hierop een positief advies
gegeven.

De invoering AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekent dat in de hele
Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. De OR heeft op 15
mei 2018 het voorgenomen besluit
ontvangen tot wijziging van alle
reglementen op het gebied van privacy.
Samen met een externe deskundige heeft
de OR zich laten voorlichten en heeft er
afstemming plaatsgevonden. De OR heeft
op basis hiervan besloten instemming te
verlenen aan het privacyreglement.
Dit was een bijzondere klus door de nauwe
samenwerking tussen directie, externe
deskundige en de OR.
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Diversen
Naast de hierboven genoemde onderwerpen behandelde de OR ook nog

MTO Onderzoek gedetacheerde medewerkers Westrom

Generatiepact

De aanpassing van het Agressieprotocol

De aanpassing van het attentiebeleid

De wijziging van het reglement ideeënbus

De verlenging van het contract bedrijfsartsen

Het strategisch personeelsplan

De invoering van de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

De werkroosters 2019

Vaste, jaarlijks terugkomende onderwerpen
Er zijn ook een aantal onderwerpen die elk jaar op de agenda van de OR staan. Dat zijn onder andere:

De jaarrekening van het voorgaande jaar

Het jaarverslag

De kwartaalverslagen

Het jaarverslag van de Interne Arbodienst

De begroting voor het komende jaar

Overloop naar 2019
Enkele onderwerpen zijn niet (volledig) in 2018 afgehandeld, maar lopen door naar 2019 zoals: het
Strategisch personeelsplan, de Competentiematrix, Project Optimalisatie financiële en administratieve
processen, WNRA en de verdere afwikkeling van PrioVerve Groen.

En verder…..
De OR heeft zich in 2018 natuurlijk met meer onderwerpen bezig gehouden. Hij blijft de vinger aan de
pols houden bij veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Er is daarover regelmatig
overleg met de algemeen directeur.

De OR zelf
Vergaderingen
De OR is in 2018 13 keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast was er 12 keer een
Overlegvergadering met de algemeen directeur.

Scholing
De OR heeft in 2018 in mei een training gevolgd met betrekking tot de AVG en in september een
training waarin communicatie centraal stond.

Samenstelling van de Ondernemingsraad
Christine Heijen, voorzitter
Maarten Vergoossen, gekozen secretaris
Henk Jeurissen
Rob Pustjens
Eduard Pompa
Jos Kocken
Erik Omloo

Antoon Theijs, vicevoorzitter
Baer Reijnen, 2e secretaris
Gerard de Roeper
Pascal Sampers
Fred van Velthoven
Bert Mager
Maurice Berghs

Arjen Marell, Gilbert Brassé en Jeanny van de Winkel hebben in 2018 afscheid genomen als OR-lid.
De OR werd in 2018 ondersteund door Veronique Vanlier als ambtelijk secretaris.

