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Verslag van de Directie 

 
Kom Verder. Samen Verder. Zo kenmerkt algemeen directeur Teun Verheij het jaar 2016. Continuïteit borgen voor de organisatie vanuit een 
positief perspectief voor alle betrokkenen. Dat is in belangrijke mate gelukt in 2016. De kroon op het werk was de start van een strategische 
samenwerking in oktober met familiebedrijf Facilicom. Daarmee ontstaat meer schaal, concurrentiekracht en een veilige haven voor de in 
totaal ruim 30.000 medewerkers waaronder die van Albron.  
 

Ons vak: Eten & drinken  
 
Albron versterkt met foodconcepten de identiteit van zijn opdrachtgevers. We willen gasten verrassen, verleiden, verwennen en vitaliteit 
brengen. Overal waar mensen studeren, werken, ontspannen of zorg ontvangen is eten en drinken belangrijke brandstof. We helpen onze 
gasten graag om bewuste keuzes te maken binnen een gevarieerd aanbod. Dat aanbod krijgt vorm in een assortimentsbeleid dat draait om 
lekkerder, gezonder duurzamer en betaalbaar. Dat is een samenspel tussen Albron en zijn medewerkers, leveranciers en de maatschappij 
daaromheen. In elk samenspel zoekt Albron de best passende combinatie van gastvrijheid, rendement, vitaliteit, duurzaamheid en kwaliteit.  

Kom verder 

Met ‘Kom verder’ nodigt Albron letterlijk elke dag gasten, opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers en maatschappelijke partners uit om 
samen een stap vooruit te zetten. Dat doen we met een groot gevoel voor gastvrijheid, brede betrokkenheid, vertrouwen in hechte 
samenwerking en de durf om dingen anders te doen. 
 

Samen Verder. 

Samen Verder met Facilicom. Een Nederlands familiebedrijf dat ruim vijftig jaar bestaat. Ontstaan vanuit een initiatief om de toenmalige 
kartelvorming in de schoonmaakbranche te doorbreken. Net als Albron dus een MVO aanleiding als bron van ontstaan. Het bedrijf heeft een 
breed scala aan activiteiten.  
Wat biedt Facilicom aan Albron: 

 Schaalvergroting door het catering Bedrijf Prorest met ca 700 medewerkers en 180 personeelsrestaurants samen te voegen met 
Albron. 

 Cross selling mogelijkheden in de markten van Zorg en Leisure. 

 Een optie om te participeren in Multi Service en IFM tenders van Facilicom. 

 Synergie voordelen. Zoals bijvoorbeeld de aanpak omtrent voorkoming van verzuim. Facilicom scoort daar aantoonbaar beter. 
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Mensen 

Onze medewerkers bezorgen gasten elke dag waardevolle momenten. Dat kan alleen met maximaal gezonde, geschikte, gemotiveerde 

medewerkers. Daarom heeft Albron veel aandacht voor hun gezondheid en veiligheid, hun training en opleiding en hun betrokkenheid bij alles 

wat we doen. 

 

Wij hebben de overtuiging dat de diversiteit van onze medewerkers hun ontwikkeling helpt en hun onderlinge band versterkt. Daarom werken 

bij Albron mensen van jong tot oud, met verschillende achtergronden en afkomst, ongeacht hun afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Medewerkers zijn de belangrijkste asset van Albron. Onze medewerkers worden blootgesteld aan veel veranderingen. Meer primaire aandacht 

voor hen en de mogelijkheid zelf met verse producten te werken draagt bij aan werkplezier. Per segment zijn er verschillende 

werkgelegenheidsperspectieven. Om te kunnen profiteren van groei elders vraagt dit ook om eigen initiatief van medewerkers om zich om te 

turnen. Gegeven de stijgende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers en de noodzaak om langer door te blijven werken liggen hier de 

nodige uitdagingen voor ons bedrijf.  

Medezeggenschap 

Medezeggenschap is cruciaal voor het bevorderen van positieve perspectief voor Albron en haar medewerkers.  
De directie waardeert de positief kritische opstelling van de Ondernemingsraad. Dit Jaarverslag 2016 illustreert dit.  

  

 

 

 

 

 

Teun Verheij 
Algemeen directeur 
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Dagelijks bestuur Ondernemingsraad (OR) Albron 

 
Voor de OR was 2016 het 2e jaar van de zittingsperiode en was dat jaar rustig te noemen. Onderwerpen die in 2015 in gang waren gezet zijn in 
het OR-overleg met de directie verder opgepakt, zoals “Lekker blijven werken” in het kader van duurzame inzetbaarheid en “Groeien is 
Veranderen” binnen de catering. In mei hebben we kennis genomen van een nieuwe Missie & Visie van Albron, “Albron. Kom verder”, met als 
basis een groot gevoel voor gastvrijheid, betrokkenheid, vertrouwen en de durf om dingen anders te doen. Door dit onderscheidend vermogen 
biedt Albron een meerwaarde voor opdrachtgevers, de gasten een warm welkom en voor de medewerkers een prettige werkgever. Dit is het 
verhaal achter “Albron. Kom verder”. Voortvloeiende hieruit zijn sinds jaren weer de informatiedagen voor ongeveer 500 leidinggevenden vanuit 
de catering-operatie georganiseerd.  
 
Voor de medewerkers van Albron werkzaam op de parken van Center Parcs is een nieuw ontwikkelingsprogramma geïntroduceerd, “Sell The 
Experience”. De onderdelen binnen dit programma zijn door de collega’s van Albron Center Parcs samengesteld . De focus van Sell The 
Experience ligt op het vergroten van de beleving, verwennen, verrassen en verleiden van de gasten. 
 
Met de aankondiging in juli betreffende het voornemen tot onderzoek van een duurzame samenwerking met Facilicom, was het traject van 
onderzoek en advisering voor de medezeggenschap en Albron de meest bijzondere gebeurtenis van 2016.  
Vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschap van Albron, COR van Facilicom Group, OR Prorest Catering en de OR Facilicom 
Bedrijfsdiensten zijn gezamenlijk als platform betrokken geweest bij het onderzoek. Met respect voor ieders belangen zijn de afzonderlijke 
medezeggenschapsorganen tot een positief advies gekomen richting de bestuurders. Hierna was in oktober de gesloten overeenkomst tussen 
Albron en Facilicom van “samen verder” een feit. 
 
Ondanks de krimpende cateringmarkt is de OR tijdens de overlegvergadering van december geïnformeerd dat Albron totaal met een gezond 
bedrijfsresultaat het jaar gaat afsluiten. Dit uiteraard door inspanning van ons allen.    
   
Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt binnen de OR en Albron. Naast dat op de Albron site www.albron.nl/lekkerblijvenwerken een aantal 
handreikingen te vinden is om gezonder, leuker en beter aan het werk te kunnen blijven, is de Vakraad (deze vertegenwoordigt de werknemers 
en werkgevers van de gehele cateringbranche) de initiatiefnemer van het project www.doewatjezelfkunt.nl. Ook hier zijn diverse tools te vinden 
met “watnou” thema’s die voor alle medewerkers van Albron een goede aanvulling zijn op het bestaande duurzaam inzetbaarheidsbeleid van 
Albron. 
 
Veel van jullie hebben ons het afgelopen jaar weer benaderd met vragen en kritische opmerkingen en wij bedanken jullie voor het vertrouwen 
dat in ons is gesteld. 
 

http://www.albron.nl/lekkerblijvenwerken
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Als bijlage in dit verslag is te lezen welke onderwerpen het afgelopen jaar zijn voorgelegd en het aantal gehouden vergaderingen  in 2016. 
Daarnaast geven we je een overzicht van de samenstelling Ondernemingsraad en de OR Commissies van Albron. 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met het OR-secretariaat, Kees.smits@albron.nl  of 06-21573889.   
 
 
Namens de Medezeggenschap van Albron, 
Kees Smits  
Overlegsecretaris  
 

 

 

 

 

     

mailto:Kees.smits@albron.nl
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Verslag Ondernemingsraad Albron 
 

Zoals in het voorwoord al is vermeld zijn in 2015 onderwerpen zoals “Groeien is Veranderen” en die betrekking hebben op de 
organisatieontwikkeling, in 2016 verder opgepakt. 
De werkzaamheden voor de OR binnen dit kader waren meer een bewakende rol van de genomen uitvoeringsbesluiten in 2015.  
 

Organisatieontwikkelingen: 

  
Het ingezette veranderingsproces van Albron met als doelstelling prioriteit te geven aan klantbehoud en rendabele groei is gestart om de catering 
zich volledig te laten richten op de groei van de segmenten Bedrijfsleven & Overheid en Zorg. Om die reden is besloten de Commerciële Horeca 
locaties van Catering onder te brengen bij het bedrijfsonderdeel Horeca & Leisure. Deze verplaatsing van activiteiten kende geen andere 
personele gevolgen in arbeidsvoorwaardelijke zin dan herpositionering van functies en dat de collega’s in het veld nu een andere operationeel 
leidinggevende hebben gekregen. 
 
In het kader van het verder doorvoeren van een plattere organisatie is gekeken of expertise van marktonderzoek, die projectmatig is gerelateerd, 
van buiten naar binnen kan worden gehaald. Veel data van marktonderzoek is via de branche gratis te verkrijgen en maakt het mogelijk deze 
expertise flexibel te organiseren. Hierdoor is de functie van marktonderzoeker vervallen.       
 
In de operatie (locaties) is “Groeien is Veranderen” ook verder uitgerold. Verander Managers hebben op locatie onderzoek gedaan naar de 
werkwijze, aansturing, concept bewaking, vaardigheden, voorspellen en administratie. Veel van onze collega’s die op locatie werken hebben dit 
toch wel als bijzonder ervaren. De Ondernemingsraad blijft dit traject kritisch volgen. 
Hoewel een ieder begrijpt dat in een krimpende cateringmarkt de organisatie noodgedwongen een aantal tools heeft ingezet om grip te krijgen 
op klantbehoud en rendabele groei, werd dit toch ervaren als een extra controle. Medewerkers kregen daardoor het gevoel dat zij het nooit  goed 
hebben gedaan. Het met een stopwatch nalopen van werkzaamheden werd vrij irritant gevonden en riep onzekere gevoelens op. De vraag die 
dan ook regelmatig de OR bereikte was of deze onderzoeken gevolgen zou hebben voor de individuele arbeidsvoorwaarden. 
 
In februari zijn Onze Keuken Coaches (OKC) nieuwe stijl aan de slag gegaan. Deze borgen het concept van “Onze Keuken” alsmede de 
vakkennis van  locatiemedewerkers. Daarnaast geven ze ondersteuning aan locaties die nog niet werken volgens het concept van “Onze 
Keuken”. Met de invoering van het concept “Onze Keuken” waren er regiobeheerders die de rol van OKC vervulden en gedeeltelijk in de bezetting 
van de locatie stonden. Na evaluatie bleek dit niet effectief te zijn. Met de organisatieaanpassing in het kader van “Groeien is Veranderen” is 
besloten om ook het functieprofiel OKC aan te passen. De OKC staat nu boven de bezetting en is nu een functie en geen rol meer.    
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Camera regelingen: 

 
In maart heeft de OR ingestemd met de regelingen om camera’s te plaatsen op het hoofdkantoor, Starbucks locaties van Albron, Vierdaagse 
Nijmegen, afstort-telruimte Keukenhof en een visitatieregeling voor de Keukenhof. 
De redenen om camera’s te plaatsen zijn; ter preventie van beveiliging en het kunnen terugkijken van beelden bij diefstel en overval. In overleg 
met de directie is vastgelegd dat camerasystemen niet mogen worden gebruikt voor het volgen van operationele processen. 
De regelingen zijn per locatie vastgelegd in een document conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor de 
visitatieregeling voor de Keukenhof.  
   
 

Samenwerking met Facilicom en aanpassing medezeggenschapsstructuur van Albron:  

 
De Medezeggenschapsorganen van Facilicom Group en de Albron Groep hebben op 18 oktober 2016 positief geadviseerd ten aanzien van een 
gefaseerde samenvoeging van beide bedrijven.  
Naar aanleiding van deze samenwerking diende ook de medezeggenschapsstructuur van Albron te worden aangepast. Hieronder geven we 
een samenvatting over de deelstappen tot samenvoeging van beide bedrijven en hoe we de tijdelijke aanpassing van de 
medezeggenschapsstructuur  van Albron hebben vormgegeven. 
 
Deelstappen tot samenvoeging van de bedrijven:   
 

1. Per 19 oktober 2016 is de dochtermaatschappij Prorest Catering BV ingebracht in Albron. In ruil daarvoor heeft Facilicom 31,25% van 
de aandelen verkregen in het kapitaal van Albron. ("Stap 1").  

2. Optierecht voor Albron om alle horeca en cateringactiviteiten in België van Facilicom en    groepsmaatschappijen te kopen (“Stap 2"). 
3. Optierecht voor Facilicom om per 1 januari 2019 van de Stichting Albron een zodanig aantal aandelen in het kapitaal van Albron te kopen 

dat Facilicom houder wordt van 51% van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van Albron ("Stap 3"). 
 
Voor het adviestraject tot samenwerking en de zienswijze voor de aanpassing van de medezeggenschapsstructuur van Albron is een platform 
samengesteld met vertegenwoordigers vanuit  de OR Albron, OR Prorest, OR Facilicom bedrijfsdiensten (FBD) en de COR van Facilicom Group.  
Met de genoemde integratie van Prorest Catering in Albron (“stap 1”) is de medezeggenschapsstructuur van Albron op een aantal 
uitgangspunten en voorwaarden tijdelijk aangepast. 
Om de vertegenwoordiging en de belangen van de medewerkers van Prorest Catering tijdens de transitie en na integratie te waarborgen is 
besloten om de OR van Prorest tot einde van hun zittingstermijn april 2017 aan te laten sluiten bij de OR van Albron.  
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Om  verdere waarborging en kennis te behouden in de vertegenwoordiging tijdens de gefaseerde samenwerking tot aan “stap 3” is als praktische 
oplossing gekozen om de kiesgroep Operations Albron NL tijdelijk vanaf 1 april 2017 uit te breiden met de 5 huidige gekozen OR leden van 
Prorest,  tot aan de verkiezingen van de OR Albron eind maart 2019.  

 
Op de Ondernemingsraad van Albron zijn de reglementaire bepalingen van toepassing en zijn door de tijdelijke uitbereiding van de  
Kiesgroep Operations Albron NL met een convenant aangepast .Hierin is overeengekomen dat vacatures voor de kiesgroep Albron Nederland 
Operations niet worden ingevuld tot het moment dat 10 leden voor deze kiesgroep is bereikt.  
Pas wanneer het aantal minder is dan 10 leden, zal een ontstane vacature weer worden ingevuld met een nieuw lid. 
 
Na de aanpassing van de tijdelijke medezeggenschapsstructuur bestaat de OR van Albron nu uit 24 leden.  
De kiesgroep Albron Nederland Operations is uitgebreid met 5 leden.  
De overige kiesgroepen zijn niet gewijzigd, Hoofdkantoor Albron (2 leden) en Albron CP (8)leden.  
Ook de onderdeelcommissie voor het bedrijfsonderdeel Albron CP is niet gewijzigd.  
 

Externe contacten: 
 
Naast de reguliere werkzaamheden van de OR is het onderhouden van externe contacten een belangrijke taak voor het dagelijks bestuur van 
de OR. Het contact met vakbonden is open en zij zijn altijd bereid advies te geven bij eventuele complexe vraagstukken. Daarnaast is de OR 
ook aangesloten bij een platform Ondernemingsraden voor de contractcatering (Pocc). Hierin hebben vertegenwoordigers zitting vanuit de 
Ondernemingsraden van catering-organisaties die zijn verenigd in de Veneca. (Vereniging Nederlandse Catering-organisaties). Binnen dit 
platform, dat eens per kwartaal bij elkaar komt, worden ervaringen met betrekking tot de medezeggenschap informeel met elkaar uitgewisseld. 
Zo wordt er gesproken over cao-aangelegenheden, marktontwikkelingen, pensioenvraagstukken, arbeidsomstandigheden en duurzame 
inzetbaarheid. 
Marktontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid zijn het afgelopen jaar binnen het platform nadrukkelijk een onderwerp van gesprek geweest.  
 
 

Marktontwikkelingen:  
 
Wat we al geruime tijd met elkaar constateren zijn de veranderingen die gaande zijn in de cateringmarkt en die gevolgen kunnen hebben voor 
de werknemers in de branche.  
Niet alleen de Ondernemingsraden maar ook de werkgevers spreken hun zorg uit over de ontwikkelingen in de krimpende cateringmarkt en de 
signalen  dat in de veranderende markt naar wegen wordt gezocht om geen personeel te hoeven overnemen bij contractwisselingen. Tevens 
zien we dat de werkingssfeer van catering steeds verder opschuift naar de horeca.  
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De OR van Albron is dan ook van mening dat partijen, vertegenwoordigers van ondernemingsraden in het Pocc, werkgevers verenigd in de 
Veneca en vakbonden gezamenlijk in overleg moeten treden over de vraag wat dit gaat betekenen voor de branche. Het bespreken van mogelijke 
personele gevolgen zou hierbij het uitgangspunt moeten zijn.      
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Commissie VGW (veiligheid, gezondheid en welzijn) 
 
Arbeidsomstandigheden en verzuim zijn voor de Ondernemingsraad een belangrijk aandachtsgebied.  
Om te zorgen dat de OR gestructureerd kan werken heeft de OR voor deze specifieke onderwerpen een commissie VGW ingesteld. De 
commissieleden maken zich de speciale materie eigen, om zodoende de OR gericht te kunnen adviseren. 
 
In 2016 is het beleid in het kader van duurzame inzetbaarheid “Lekker blijven werken” verder vormgegeven. Ondanks de preventieve 
maatregelen die voorhanden zijn blijft het aantal medewerkers dat ziek thuis zit een aandachtspunt. Om beter inzicht te krijgen in de reden van 
het individuele verzuim, zijn met medewerkers die een risico lopen tot herhaalde uitval preventiegesprekken gestart. Ter ondersteuning worden 
de processen doorlopen zoals die op de site van www.albron.nl/lekkerblijvenwerken te vinden zijn.  
Ook vanuit de branche is een campagne gestart over onze bewustwording dat we langer aan het werk moeten blijven. Op de site 
www.doewatjezelfkunt.nl zijn ook diverse tools te vinden in de vorm van “watnou” thema’s.  
Ondanks alle aandacht zijn we er nog niet en is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever om gezond, beter en 
met plezier aan het werk te blijven.  
De ondernemingsraad blijft de effecten van langer doorwerken monitoren om te weten wat het verzuimaandeel van de oudere medewerker is 
op het totale verzuim bij Albron.        
 
 
 

 
 
  

http://www.albron.nl/lekkerblijvenwerken
http://www.doewatjezelfkunt.nl/
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Onderdeelcommissie (OC) Albron CP  
 
Besturingsmodel 
 
Net als in 2015 staat tijdens de overlegvergaderingen het besturingsmodel in 2016 op agenda. 
De verschillen tussen het nieuwe en het oude model worden door de Manager Operations  toegelicht. Per park is een businessplan opgesteld 
met daarin opgenomen de overleggen met de Floormanager en het clusteroverleg. Daarnaast worden het aantal duty‘s per functie per week 
besproken. De OC zal dit kritisch blijven volgen en ook in het nieuwe jaar op de agenda laten plaatsen.  
 

Instemmingsverzoek wijziging evaluatiegesprekken 

De OC heeft een instemmingsverzoek ontvangen betreffende de wijziging van evaluatiegesprekken voor Floormanagers en Souschefs. 
Houding en gedrag zullen leidend zijn. Als deze goed zijn, zullen deze ook leiden naar goede resultaten. Binnen de OC waren er vragen, 
nadat deze vragen naar tevredenheid waren beantwoord werd er ingestemd met dit verzoek. 
 

Twee verplichte vrije dagen  

De OC gaat in 2016 ook akkoord met het inzetten van 2 verplichte vakantiedagen in 2017. Wel wordt met de directie de afspraak gemaakt dat 
er in 2017 een instemmingsverzoek zal komen met bijlage waarin een analyse over de noodzaak van het inzetten van deze verplichte dagen.  
 

Instemmingsverzoek wijziging bedrijfsarts 

De OC heeft een instemmingsverzoek ontvangen m.b.t. de wijziging van bedrijfsarts voor de parken LP-MD -HB. VHbedrijfsarts Stephan van 
Houtem zal de nieuwe bedrijfsarts worden voor de Limburgse parken met als doel weer een kwalitatieve en kwantitatieve bezetting te 
realiseren. De OC heeft hiervoor instemming verleend.  
 

Sell the Experience 

Dit onderwerp komt in 2016 regelmatig aan de orde, tijdens de reguliere OC-vergaderingen en tijdens de overlegvergaderingen met de 
directie.  De OC-spreekt tegenover de directie zijn zorgen uit over het borgen van de voortgang.  Met name in de drukke zomerperiode is er 
weinig aandacht voor Sell the Experience.  Wel is de OC ervan overtuigd dat we met z’n allen goed bezig zijn om de gast te verwennen, 
verleiden en verrassen. De positieve reacties op Facebook laten dit ook duidelijk zien.  
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T.v.t. jaaruren systematiek 

Ondanks dat de t.v.t. jaaruren systematiek een cao-aangelegenheid is en dus bij de vakbonden thuis hoort, komt dit punt ook aan de orde op 
de vergadering met de directie. De directie meldt dat zij over dit onderwerp in gesprek gaan met de vakbonden nadat binnen de cao-
commissie van het FNV is aangegeven dat er op de parken veel vragen zijn bij de medewerkers.  
 

Wat verder ter tafel komt 

Tijdens een overlegvergadering komen veel onderwerpen ter tafel.  Denk hierbij aan ziekteverzuimcijfers, vacatures, bedrijfskleding, het 
aanvragen van vakantiedagen, financiële resultaten, kwaliteitscijfers en roosters. De OC heeft dit jaar 6x door middel van een “OC-update” de 
achterban op de hoogte gehouden van de besproken onderwerpen.   
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Bijlage 1 

 

Onderwerpen 

  Onderstaande tabel geeft weer welke onderwerpen het afgelopen jaar zijn voorgelegd aan de 
  OR Albron en OC Albron CP (aansluiting OR Prorest vanaf 18 oktober 2016)   

  Medezeggenschapsorgaan               Onderwerp            Traject     

   

   OR-Albron   Organisatie ontwikkelingen 2016                    Toetsing     

   OR-Albron   Camera toezicht               Instemming  

OR-Albron   Invoering Anw hiaat               Instemming  

OR-Albron   Ontwikkelingen werkgelegenheid catering            Doorlopend 

OR-Albron   Samenwerking met Facilicom Group            Advies 

OR-Albron   Juridische fusie Albron NL en Prorest Catering           Advies 

OR-Albron   Wijziging medezeggenschapsstructuur (Convenant)          Instemming 

OR-Albron   Aanpassing Huisregels Albron             Instemming  

OR-Albron   Duurzame inzetbaarheid / Branche             Doorlopend 

OC-Albron CP  Procesoptimalisatie Operationeel besturingsmodel          Informatie    

OC-Albron CP  Wijziging evaluatie gesprekken Floormanagers en Souschefs   Instemming  
OC-Albron CP  Procedure vakantie aanvraag             Initiatief voorstel    
OC-Albron CP  Wijziging bedrijfsarts parken Limburg            Instemming    

OC-Albron CP  Jaaruren-systematiek (bedrijfs-cao)                       Doorlopend  

OC-Albron CP  Duurzame inzetbaarheid              Doorlopend  

   OR-Prorest  Juridische fusie Albron NL en Prorest Catering           Advies 

   OR-Prorest  Wijziging medezeggenschapstructuur (Convenant)          Instemming    
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Bijlage 2  

 

             Aantal gehouden vergaderingen in 2016 : OR Albron en Onderdeelcommissie (OC) Albron CP 

  

        

       Eigen vergadering  Overleg met Directie 

  

  

   

  

 

   Aantal gehouden vergaderingen in 2016: OR Albron en OR Prorest Catering vanaf 18 oktober 2016 

 

                  Eigen vergadering      Overleg met Directie  

 

 

 

   

 

 

OR-Albron        8 X     5 X 

OC- Albron CP       4 X      4 X 

OR Albron / OR Prorest     1 X            1 X 
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Bijlage 3 

Samenstelling Ondernemingsraad OR, Onderdeelcommissie (OC) en de Commissies Veiligheid, Gezondheid, Welzijn 

(VGW)  per 31 december 2016 

 

 

  * Aansluiting OR leden Prorest binnen de Kiesgroep Operatie NL vanaf oktober 2016 

Legenda: 

VZ Voorzitter  

Vvz Vervangend voorzitter 

Secr Secretaris 

Tvz Technisch voorzitter 

Overls Overlegsecretaris  

 

Naam OR OC VGW Kiesgroep 

Wybo van Dantzig X X  De Eemhof 

Irma Stavenuiter  X  De Eemhof 

Gerard Roelofs  X  Het Heijderbos 

Claudia Kiepe X X X Het Heijderbos 

Monique Anholts  X X De Huttenheugte 

Gert Dijkgraaf X X  De Huttenheugte 

Mark van Hoof X X  De Kempervennen 

Patrick Delait  X  De Kempervennen 

Andre Veenendaal Vvz X  Het Meerdal 

Wendy Bertrams  Secr X Het Meerdal 

Lijda Oomen Secr X Secr Limburgse Peel 

Scarlet van Dijk   X  Limburgse Peel 

Marco Xhaflaire X X  Port Zélande 

Eric Snoek  X  Port Zélande 

Elly Kooger  X X  Park Zandvoort 

Andrea Koster  X  Park Zandvoort 

Cees Grinwis  Tvz X  

Naam OR OC VGW Kiesgroep 

Leo Balvers X  X Operatie NL 

Mathilde van Drunen  X  X Operatie NL 

Paul Haimes Vz   Operatie NL 

Robbert Huizing X   Operatie NL 

John Roest X  X Operatie NL 

Arja Schreuders X   Operatie NL 

Tom Tomeij X   Operatie NL 

Connie Venneman X   Operatie NL 

Cees Vink  X   Operatie NL 

Robbert Atkins X   Operatie Prorest * 

Hennie Pape X   Operatie Prorest * 

Leonie Philippo X   Operatie Prorest * 

Kees van Riemsdijk  X   Operatie Prorest * 

Theo de Vries X  X Operatie Prorest * 

Marijke de Beus X  Vz Hoofdkantoor 

Carla Gorissen X   Hoofdkantoor 

Kees Smits  Tvz Overls Overls  


