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Westrom, tel.nr. (0475) 389898

Voorwoord
2019……., Het lijkt al weer zo ver weg. We hebben weer de nodige
instemmings- en adviesaanvragen gekregen om te behandelen. Deze hebben
we met vereende krachten weer naar het juiste resultaat gebracht.

Inhoud:
Voorwoord
Inleiding

Uit de aanvragen die we hebben gehad was de Wnra wel de lastigste. Door
aan de voorkant samen te werken met de werkgroep Wnra en directie en het
delen van de dezelfde informatie hebben geleid tot een mooi resultaat.
Een ander item was de oprichting van Westrom Groen bv. Een opzet om de mensen van Prio Verve Groen
onder te brengen bij de gemeenten, zoals bij de gemeente Maasgouw. Eind 2019 zijn twee gemeentes
overgestapt op dit concept. Gemeente Roermond volgt in 2020.

Pensioen Christine
Heijen
Wnra / WAB
Westrom Groen BV

Deze samenwerking met de werkgroepen en de directie heeft als een rode draad door 2019
heengelopen. We kijken als OR dan ook terug op een positief en productief jaar en kijken
vol vertrouwen uit naar 2020.

Businesspost
Kalender 2020

Ook in 2020 zal voor de Ondernemingsraad niet alleen werkgelegenheid, maar vooral de belangen
van de medewerkers voorop staan.

Diversen
Vaste, jaarlijks
Terugkomende
onderwerpen

Inleiding
Voor jullie ligt het jaarverslag 2019 van de Ondernemingsraad van Westrom. Zoals elk jaar heeft de
Ondernemingsraad ook in 2019 nagestreefd zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van alle
medewerkers en het bedrijf.

En verder……….

Belangrijke onderwerpen in 2019

De OR zelf
Scholing

Pensioen Christine Heijen
Op 5 november 2019 heeft Christine Heijen
afscheid genomen van Westrom en de OR.
Zij is geruime tijd actief geweest als
voorzitter van de Ondernemingsraad
waarbij zij zich inzette voor medewerkers
en bedrijf. Christine gaat nu genieten van
een welverdiend pensioen!

Samenstelling van de
Ondernemingsraad

Door het vertrek van de voorzitter is er in
november 2019 een nieuw Dagelijks
bestuur OR gekozen met als uitbreiding
een 4e roulerend DB-lid.
Wnra / WAB
Per 1 januari 2020 de Wnra (Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren) in
gegaan. Deze wet regelt dat ambtenaren
zoveel mogelijk dezelfde rechten en
plichten krijgen als werknemers in het
bedrijfsleven, waarbij werknemers hun
status van ambtenaar behouden. Westrom,
moest daartoe in 2019 verschillende zaken
regelen. Er zijn diverse personele
regelingen besproken en aangepast en
naar aanleiding daarvan is het
personeelshandboek opgeschoond en
geactualiseerd.
De OR is actief betrokken geweest bij het
proces en heeft kunnen toetsen dat de
wijzigingen technisch zijn en is tevreden
met wat is voorgelegd.

.

Per 1 januari 2020 is de WAB (Wet
Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd.
Vanaf deze datum zijn de regels rond
arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit
is in de wet WAB geregeld en is belangrijk
voor werkgevers en werknemers.
Westrom groen bv
Zoals we jullie al eerder informeerden heeft
Westrom de samenwerking met Prio Verve
Groen beëindigd. Inmiddels zijn de
medewerkers op diverse plaatsen ingezet
vanuit de Westrom Groen bv. De OR vindt
het prettig om te weten dat over het
algemeen de mensen tevredener zijn met
de situatie zoals die nu is bij Westrom
Groen bv dan voorheen.
Businesspost
In februari van 2019 is de OR om zijn
mening gevraagd over de aandelenverkoop
van Businesspost. Inmiddels zijn de
activiteiten Businesspost Midden-Limburg
BV verkocht aan Businesspost ZuidLimburg. Op maandag 25 maart 2019
ondertekenden Westrom, Risse en MTB de
overeenkomst.
Kalender 2020
De OR heeft een instemmingsverzoek
ontvangen voor de Kalender 2020. Er is
volgens de werktijdenregeling een
werkrooster voor 2020 opgesteld. De OR
heeft hiermee ingestemd. Hij heeft tevens
ingestemd met het verzoek om 5 mei 2020
voor alle medewerkers vast te stellen als
feestdag en dit iedere vijf jaar opnieuw te
bekijken.
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Diversen
Naast de hierboven genoemde onderwerpen behandelde de OR ook nog:

In september 2019 heeft de OR instemming gegeven op de invoering van het
competentiemanagement. Namens de OR heeft Hans Haemers van Haemers HR Advies zitting
gehad in de werkgroep. Op dit moment is het competentiemanagement on hold gezet. De
verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2020 weer wordt opgepakt.

Pragmatics. (Project Optimalisatie Financiële en administratieve processen). De OR heeft een
adviesaanvraag ontvangen en hier positief op geadviseerd.

De OR heeft kennisgenomen van de Jaarverslagen Commissies Van werk naar werk,
Geschillencommissie en de Commissie ongewenste omgangsvormen.

De OR heeft ook het gewijzigd Aanstellingsbeleid besproken en had daarbij geen inhoudelijke
opmerkingen.

De OR heeft instemming gegeven op de verlenging van diverse regelingen.
Het gaat om:
Beloningsbeleid Westrom
Uitruil salaris
Bedrijfsvervoer
Regeling BHV
Richtlijn bij arbeidsconflicten
De OR heeft de diverse regelingen en de richtlijn doorgenomen en is tot de conclusie gekomen dat
een einddatum niet noodzakelijk is voor deze regelingen en richtlijn, omdat deze bijna nooit wijzigen.
Wel worden deze regelingen elke twee jaar geëvalueerd.
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.
En verder…..
De OR heeft zich in 2019 natuurlijk met meer onderwerpen beziggehouden. 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 2019 12 keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast was er 11 keer een
Overlegvergadering met de algemeen directeur.
Scholing
De OR heeft in november 2019 een tweedaagse training gevolgd om zijn deskundigheid te vergroten.
In deze training heeft de OR met trainer Isaäk Mol van Komeet Training de Wnra besproken die we
aan het eind van de training door middel van een bijzonder OV overleg hebben afgerond.

Samenstelling van de Ondernemingsraad
Antoon Theijs, voorzitter
Jos Kocken
Baer Reijnen, vicevoorzitter
Gerard de Roeper
Maarten Vergoossen, secretaris
Fred van Velthoven
Henk Jeurissen
Maurice Berghs
Rob Pustjens
Bert Mager
Eduard Pompa
Erik Omloo

Christine Heijen en Pascal Sampers hebben in 2019 afscheid genomen van de OR.

De OR werd in 2019 ondersteund door Veronique Vanlier als ambtelijk secretaris.

