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Dagelijks bestuur Ondernemingsraad (OR) Albron
Voor de OR was 2017 het 4e jaar van de zittingsperiode. Met dit verslag informeren wij jullie over onderwerpen en signalen vanuit het veld welke de
agenda’s van de ondernemingsraad en haar vaste commissies (onderdeelcommissie Albron CP en de Commissie VGW) min of meer hebben
bepaald.  
In 2018 zijn er bij de medezeggenschap geen (re)organisatieplannen ter advisering voorgelegd. Wel heeft er een aantal managementwisselingen
plaatsgevonden binnen Albron CP en Albron HK. In het kader van de nieuwe Privacywet en Arbowet is een aantal instemmingsverzoeken positief
behandeld, en geaccordeerd. De ervaring leert ons dat de nieuwe wetgevingen (zoals de Privacywet en Arbowet) door onduidelijkheden vanuit de
praktijk regelmatig worden aangepast. Voor de
ondernemingsraad hierin de taak om deze ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.
Op pensioengebied is er vanuit het fiscale kader een aantal wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast is door Albron besloten om voor de medewerkers
van Albron CP
per 1 januari 2019 aangaande de uitvoering en opbouw van de pensioenregeling om te zetten van het Pensioenfonds Recreatie naar het
Pensioenfonds voor
Horeca & Catering.
Duurzame inzetbaarheid is een doorlopend aandachtspunt 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 er toch de zorg over het langer
doorwerken. Op veel tafels (intern/extern) wordt hier al jaren over gesproken, maar van een oplossing kan men nog niet spreken. De maatschappelijke discussie en protesten tegen het verhogen van de AOW-leeftijd brengt de politiek Den Haag nog niet op andere gedachten. De ondernemingsraad
ondersteunt de initiatieven die zijn genomen binnen Albron en de
betrokken partijen binnen de cateringbranche 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.
Arbeidsmarkt en met name de krapte is ook aan Albron niet voorbijgegaan. Alle onderdelen van Albron NL en Albron CP hebben dit ondervonden.
Formaties waren niet op orde te krijgen en hierdoor is er veelvuldig beroep gedaan op extra inzet van de vaste en flex-medewerkers in dienst van
Albron. Ondanks de gestarte campagne (Albron breed) om medewerkers te werven, blijft ook het binden van medewerkers voor nu en in de toekomst
een belangrijk aandachtspunt.
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.   
In dit verslagjaar hebben wij als medezeggenschapsorgaan met de bestuurder binnen een discussieplatform uitgebreid gesproken over de
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toekomstige
medezeggenschap voor Albron. De denkrichting was om een nieuwe en een kleinere vorm van medezeggenschap te verkennen, met als uitgangspunt de achterban meer te betrekken bij besluitvorming. Met de aansluiting van de directeuren Catering en Horeca & Hospitality was dit de start als
proefmodel voor overleg met een kleinere OR. Na de proefperiode is besloten de medezeggenschap voor de toekomst hierop in te richten en in het
kader van een nieuwe vorm van medezeggenschap deze verder te ontwikkelen.
Op het moment van schrijven is de medezeggenschap en alle betrokkenen in de eerste week van januari 2019 geïnformeerd over het goede nieuws
dat het contract met Center Parcs met 8 jaar is verlengd. De basis van het huidige contract zal met een aantal nieuwe afspraken worden voortgezet
en blijven functies en banen
ongewijzigd.  
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.  
In de bijlage van dit verslag is te lezen welke onderwerpen het afgelopen jaar zijn voorgelegd alsmede het aantal gehouden vergaderingen in 2018.
Daarnaast geven we je een overzicht van de samenstelling van de Ondernemingsraad en de OR Commissies van Albron.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met het OR-secretariaat, or@albron.nl
Namens de Medezeggenschap van Albron,
Kees Smits
Overlegsecretaris
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Verslag Ondernemingsraad Albron
Organisatieontwikkelingen:
“Voorbij de dag van morgen” was het thema voor de ondernemingsraad in 2017. Ook in 2018 heeft het besluit vanuit 2016 om een gefaseerde
samenwerking aan te gaan met Facilicom de agenda van de OR min of meer bepaald. De verwachting voor de OR was dat er meer duidelijkheid zou
komen welke veranderingen dit met zich zou meebrengen, met name voor de kantoor organisatie. Om reden dat de aandeelhouders pas in april 2019
een besluit zullen nemen over het inbrengen van Prorest België in Albron en Facilicom een meerderheidsbelang neemt in Albron, zullen de eventuele
veranderingen op het bord komen bij de nieuwgekozen OR (eind maart 2019). Het wel of niet verlengen van het contract met Center Parcs heeft ook
de nodige momenten van onzekerheid de agenda van de OR en OC beïnvloed. Maar gelukkig heeft de directie van Albron en Center Parcs op het
moment van het schrijven van dit verslag de verheugende mededeling gedaan dat het contract met Albron en Center Parcs met 8 jaar is verlengd.
Het Horecaplan naar een commerciële omgeving van High traffic locaties is in 2018 verder geïntensiveerd. Ook het aantal opdrachten binnen het
focusgebied zorg (zorginstellingen) is flink toegenomen.
Wijziging pensioenregelingen Albron
Per 1 januari is het fiscale kader voor de pensioenopbouw gewijzigd. Per 1 januari is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar,
(niet te verwarren met de AOW-leeftijd) De fiscale regels stellen grenzen aan de aftrekbare pensioenpremie over de maximale pensioenopbouw per
dienstjaar. Om de pensioenregeling fiscaal zuiver te houden, is het van belang binnen de gestelde grenzen te blijven. De premies van de werknemers
blijven dan fiscaal aftrekbaar en over de bijdrage van de werkgever hoeft dan geen belasting te worden betaald. Alle huidige pensioenregelingen van
Albron zijn getoetst aan de gewijzigde fiscale wetgeving en de regelingen die het noodzaakte zijn hierop aangepast. De wijziging van de verplichte
basispensioenregelingen, die vallen onder bedrijfstakpensioenfonds, zijn niet het domein van de medezeggenschap maar van de sociale partners.
Deze zijn dan ook niet behandeld door de Medezeggenschap.   
Privacyreglement
Als gevolg van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) per 1 mei 2018 noodzaakte dit dat ook Albron een aantal
regelingen diende op te stellen, zoals een privacyreglement. Voor Albron is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Albron
respecteert de privacy van de medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. De persoonlijke gegevens moeten altijd en vertrouwelijk conform de
privacywetgeving worden behandeld. Het reglement heeft tot doel dat iedereen die binnen Albron met persoonsgegevens werkt zich bewust is hoe ze
mogen worden verwerkt en op welke manier. Dit is vastgelegd in de Europese algemene verordening gegevensbescherming.
Het privacyreglement is voor raadpleging te vinden op “Paraat”.
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Klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen
Albron vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op het werk en met plezier naar het werk gaat. Albron is wettelijk verplicht om te zorgen voor
een veilige werkomgeving, waarbij medewerkers zoveel mogelijk worden beschermd tegen ongewenste omgangsvormen, zoals agressie en geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie, pesten/ mobbing en racisme. De procedure geldt voor iedereen die bij Albron werkt. Deze regeling geldt ook als je
een klacht hebt over ongewenste omgangsvormen van anderen die niet in dienst zijn van Albron, maar bijvoorbeeld één van onze klanten. Vanuit de
samenwerking met Facilicom is de klachtenprocedure zoveel als mogelijk gelijkluidend aan die van Facilicom. Echter is met de ondernemingsraad,
met verwijzing naar de cao, overeengekomen om een artikel toe te voegen die specifiek gaat over ongewenst gedrag bij of door een opdrachtgever/
gast van Albron. Je hebt dan het recht de werkzaamheden te onderbreken zonder dat dit dan een dringende reden is voor ontslag (werkweigering).
Wel dien je het voorval direct bij je leidinggevende te melden zodat Albron een onderzoek kan instellen en
maatregelen kan nemen. De klachtenprocedure is te vinden op Paraat.  
Klokkenluidersregeling:
Op grond van de wet is Albron verplicht een klokkenluidersregeling te hebben omdat bij Albron meer dan 50 personen werkzaam zijn. In deze
regeling is een procedure opgenomen voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand door een werknemer binnen de
organisatie. Voor deze regeling is in 2017 al instemming afgegeven. De regeling is nu aan de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming)
aangepast en waar mogelijk wordt er alleen nog
verwezen naar de geschillencommissie van Facilicom. De klokkenluidersregeling is te raadplegen op Paraat.
Geschillencommissie
Formeel hebben we bij Albron nog geen klachtencommissie. Bij Facilicom bestaat wel een geschillencommissie, om reden van de samenwerking is
gekozen om Albron aan te laten sluiten bij de geschillencommissie van Facilicom. Wel is na overleg met de ondernemingsraad besloten
regelementen toe te voegen aangaande de vertrouwenspersonen van Albron en Albron CP. Deze reglementen gaat voor op de bepalingen over de
vertrouwenspersonen in de procedure geschillencommissie Facilicom.
Definitie uitbetaling garantie-uren regiomedewerkers conform de cao
Naar aanleiding van vragen van collega’s en na onderzoek over de werkwijze garantie-uren regiomedewerkers is de ondernemingsraad in overleg
getreden met de directie. De ondernemingsraad heeft in dit overleg aangegeven dat de werkwijze niet conform de cao wordt toegepast. De huidige
werkwijze gaf geen garantie op de zoals in de cao is afgesproken uitbetaling van de gemiddelde contracturen, berekend over 13 weken. Met het
strikt toepassen zou dit wel gevolgen hebben voor de uitbetaling van de meeruren. Het uitbetalen van alleen de garantie uren en na 13 weken pas de
meeruren is door de ondernemingsraad onderkend als een knelpunt. De Directie en de ondernemingsraad zijn overeengekomen om een methodiek
te hanteren die recht doet om een deel van de meeruren per maand te kunnen blijven uitbetalen, beide partijen zijn van mening dat dit positief afwijkt
van de cao.
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WGA-premie
De Ondernemingsraad is door de directie geïnformeerd dat zij van het recht gebruik maakt om per 1 mei 2017 een deel van de WGA-premie bij de
werknemer op het nettosalaris in te gaan houden. Werknemers van Albron CP en Prorest kenden deze inhouding al. Ter gewenning is toen besloten
om voor 2017 1/3 van de premie in te houden en per 1 januari 2018 50% van de premie. Na de loonstrook van januari hebben we als
ondernemingsraad opnieuw veel vragen en opmerkingen over gehad. De vele opmerkingen gingen niet over het wel of niet toepassen van de
inhouding maar of dat dit zomaar kan. In 2017 hebben we al gecommuniceerd dat dit is geregeld in de wet financiering sociale verzekeringen artikel
34 lid 2 en artikel 41. Echter was de verbazing groot over het verschil van het nettobedrag wat werd ingehouden ten opzichte van de inhouding in
2017. De oorzaak lag gelegen in het feit dat er in dec 2017 een nieuwe beschikking is opgelegd van 90%. (Premie was 1/3 van 0.56 %) het verschil
hiervan is door Albron bij de medewerkers niet verhaald. Tegelijkertijd is de premie per 1 januari gestegen naar 1.18 % en is de verdeling hiervan nu
fifty/ fifty. Deze aanpassing heeft gezorgd voor een behoorlijke toename van de netto inhouding ten opzichte van 2017, met de nodige negatieve
reacties.
Fietsregeling en toepassing vakantiewetgeving
Naar aanleiding van de het beloningsvraagstuk voor Albron locatie-leidinggevende is na diverse overlegmomenten bij de ondernemingsraad geen
draagvlak gevonden om voor een specifieke groep medewerkers een beloningssysteem in te richten. De ondernemingsraad is van mening dat de
resultaten worden bereikt door inzet van alle medewerkers. Mede op initiatief van de ondernemingsraad is door de directie besloten om een fietsplanregeling per 1 januari 2019 in te voeren. Wel is er als randvoorwaarden tegelijkertijd uitvoering gegeven aan de vakantiewetgeving, dit  om een
registratie te kunnen voeren in het verschil van wettelijke en bovenwettelijke dagen. Deze waren tot op heden niet gesplitst. Om een fiets fiscaal
gunstig te kunnen aanschaffen mogen ook hier bovenwettelijke verlofuren voor worden ingezet. Het saldo verlofuren (wettelijk en bovenwettelijk dat
tot en met 2018 is opgebouwd) krijgt voor alle medewerkers een geldigheid van 5 jaar. Vanaf 2019 wordt het verdeeld in wettelijk en bovenwettelijk.
Het wettelijke verlof blijft geldig tot een half jaar na het jaar waarin het is opgebouwd. Wellicht dat de nieuwgekozen ondernemingsraad het verder kan
agenderen om te bezien welke andere onderdelen door het inzetten van de bovenwettelijke verlofuren in de toekomst fiscaal
vriendelijk kunnen worden aangeschaft.
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 het 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 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 onderwerp van gesprek geweest.
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Nieuwe vorm van medezeggenschap
Na verkenning vanuit de denkrichting om de medezeggenschap anders in te richten, is de ondernemingsraad in overleg met de bestuurder overeengekomen om met een nieuwe vorm van medezeggenschap te gaan werken en deze met de nieuwgekozen ondernemingsraad verder te ontwikkelen.
De medezeggenschap gaat werken met een kleinere ondernemingsraad van 15 leden,  wat afwijkt van het basisrecht van 19 leden, volgens de wet
op de ondernemingsraden. De nieuwe vorm is het werken met thema werkgroepen waarbij ook niet gekozen leden op basis van interesse en
expertise kunnen aansluiten. De bestuurder faciliteert de leden van de werkgroep die geen lid zijn van de ondernemingsraad. Voor het project/
onderwerp hebben de leden die geen lid zijn de status van een commissielid, bedoeld conform de wet op de ondernemingsraden. Het doel van deze
werkgroepen is dat zij de ondernemingsraad gaan voorzien van advies, echter blijft het nemen van een definitief besluit onder de bevoegdheid van
de ondernemingsraad en het overleg. Met de bestuurder is wel overeengekomen dat als blijkt dat de ondernemingsraad het werk met 15 leden niet
optimaal kan uitvoeren er dan in overleg met de bestuurder het aantal vaste leden naar behoefte aangevuld kan worden tot aan het basisrecht
van 19 leden.  
Voor de inrichting van de Ondernemingsraad zullen de leden gekozen worden vanuit twee kiesgroepen: 10 leden worden gekozen door medewerkers
vanuit de kiesgroep Albron NL en 5 leden worden er gekozen door de medewerkers vanuit Albron Center Parcs (de 8 Nederlandse parken. Er zal niet
meer worden gewerkt met een onderdeelcommissie voor het bedrijfsonderdeel Albron CP. Om toch aansluiting te houden voor de specifieke
operationele HR-aangelegenheden op de parken is ervoor gekozen deze te borgen middels het benoemen van twee ambassadeurs per park. Zij
zullen naast de gekozen OR leden het aanspreekpunt zijn voor de medewerkers en hebben tweemaal per jaar overleg met de directeur Horeca &
Hospitality.
Het verkiezingstraject is in december 2018 opgestart en de medewerkers zijn geïnformeerd dat we de verkiezing digitaal gaan organiseren. Tevens
zijn de collega’s uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de nieuw te kiezen ondernemingsraad. Ook de vakorganisaties zijn aangeschreven
om ze in de gelegenheid te stellen kandidaten voor te dragen. De vakorganisaties die wij hebben aangeschreven zijn voor de Catering, Horeca en
Recreatie de FNV, CNV en de Unie. Eind maart 2019 zal bekend zijn wie er dan zijn gekozen.
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Commissie VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)
Arbeidsomstandigheden en verzuim zijn voor de Ondernemingsraad een belangrijk aandachtsgebied. Om te zorgen dat de OR gestructureerd kan
werken heeft zij voor deze specifieke onderwerpen een commissie VGWM ingesteld. De commissieleden maken zich de speciale materie eigen, om
zodoende de OR gericht te kunnen adviseren. De voornaamste opdracht vanuit de OR voor de agenda van de commissie waren de samenwerking
Arbodienst Facilicom, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en ontwikkelingen van verzuim.
De samenwerking met de Arbodienst is een vast agendapunt geworden voor de commissie VGWM. Met name de werkwijze aanpak ziekteverzuim en
verzuimbegeleiding zijn kritisch gevolgd. Naar aanleiding van signalen vanuit het veld is de zorg uitgesproken dat de samenwerking en de werkwijze
niet heeft gebracht van wat ervan werd verwacht. Vanuit Albron is de nodige aandacht besteed in het verbeteren van de stabiliteit in contacten met de
specialisten van Facilicom Arbodiensten. De landelijke dekking van bedrijfsartsen is in 2018 ook een probleem cases gebleven, het probleem dat er
steeds minder bedrijfsartsen beschikbaar zijn is niet geheel te wijten aan Facilicom bedrijfsdiensten. Dit is een landelijk probleem en brengt het risico
met zich mee dat de oplossing wordt gezocht om binnen een eigen regie een probleemanalyse te maken over het verzuim van de
betrokken medewerker.
De invoering van de nieuwe privacyregels heeft ook de nodige verwarring gecreëerd over en hoe om te gaan met medewerkers die zich ziek melden.
Wat mag wel en niet gevraagd en geregistreerd worden. De werkgever mag niet vragen wat een zieke werknemer mankeert. Wel moet de werkgever
het loon doorbetalen en de medewerker re-integreren. De ervaring leert dat de meeste medewerkers uit zichzelf vertellen welke klachten ze hebben.
De werkgever mag dan niet doorvragen over de medische achtergrond en ook niet opschrijven, echter is vragen stellen om het werk verder te kunnen
organiseren wel noodzakelijk. Op Paraat is te lezen hoe Albron omgaat met de privacy van de zieke medewerker, de verplichtingen en welke vragen
er gesteld mogen worden. Over de privacy van de medewerkers bij arbeidsongeschiktheid verschillen de landelijke partijen (werkgevers,
bedrijfsartsen, vakorganisaties) van mening over hoe hiermee om te gaan. Vooralsnog zijn partijen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in
overleg om tot een oplossing te komen met  betrekking tot een werkbare interpretatie inzake de beleidsregels.      
In 2018 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. Met de uitbreiding van 2 naar 3 verzuim-coördinatoren is er meer
ruimte gecreëerd om individuele gesprekken aan te gaan met medewerkers die een risico lopen op herhaalde uitval. Op de site van lekker blijven
werken is onder hulp bij fysieke klachten een nieuw tabblad toegevoegd HelloFysio. Met deze tool kunnen medewerkers zelf aan de slag om de ernst
van de klacht te ontdekken en hoe het behandeld kan worden.  
www.albron.nl/lekkerblijvenwerken  
Het onderdeel agressie is toegevoegd aan de RI&E van de kookdame/ heer. (Was voorheen nog geen onderdeel van de RI&E). Dit is nu een vaste
module voor deze groep van medewerkers omdat hier een verhoogde kans op agressie is. Voor de overige onderdelen van Albron zijn de vragen in
de RI&E aangepast met een aparte module. Tevens is er een protocol Agressie en geweld opgesteld voor Catering en Zorg. Albron CP kende al een
Protocol, en deze is niet gewijzigd. De Commissie heeft de OR positief geadviseerd om in te stemmen met de aanpassing van de RI&E
7

Tenslotte heeft de Commissie in het kader van veiligheid en na signalen vanuit het veld het onderwerp van zwaarbeladen containers opnieuw
voorgelegd aan de manager Arbo en Kwaliteit. Te hoog en zwaarbeladen rolcontainers blijven ondanks de uitgezette acties vanuit kwaliteit een
terugkerend probleem. Toegezegd is dat Albron met de leveranciers in gesprek zal gaan en ze te wijzen op de eerdere afspraken die zijn gemaakt
over het afleveren van de te hoog beladen containers. Een van de afspraken was dat een te hoog beladen container bij aflevering zou worden
afgetopt.
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Onderdeelcommissie (OC) Albron CP
Wijziging overlegvorm
Nadat wij in 2017 zijn gestart met een verkenningstraject over de toekomstige inrichting van medezeggenschap voor Albron is na diverse
overlegmomenten besloten om in 2018 als proef met een versmalde medezeggenschap overleg voeren met de directie. In de verkenning is ook
meegenomen de vraag hoe de medewerkers die onder werkingssfeer van de Horeca vallen worden vertegenwoordigd. Vanwege een
organisatiewijzing zijn de horecamedewerkers onder de operationele aansturing van het management Horeca & Hospitality gehangen. Echter de
OC vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers in dienst van Albron CP (de parken) en niet de medewerkers van de huidige en toekomstige
commerciële horeca locaties, die zijn in dienst zijn van Albron NL. De directeur van Horeca & Hospitality zou dan aan twee tafels overleg moeten
voeren (met de OC en OR Albron). Vanuit de verkenning is men tot de conclusie gekomen dat deze vorm van overleg voor de
toekomst niet efficiënt is.
Met de aansluiting van de directeur Horeca & en Hospitality bij het overleg van de ondernemingsraad is gekozen om tijdens de proefperiode  geen
overleg meer te voeren met de OC. De OC heeft in gewijzigde vorm wel hun medezeggenschapsrechten behouden en deze binnen hun onderlinge
beraad kunnen uitoefenen. Voor de toekomstige inrichting van de medezeggenschap is besloten met een kleinere ondernemingsraad (15 leden)
te gaan werken en zal er geen gebruik meer worden gemaakt van de onderdeelcommissie Albron CP. De nieuwe ondernemingsraad zal gekozen
worden door medewerkers vanuit twee kiesgroepen. Kiesgroep Albron NL 10 leden en Albron CP 5 leden. Tevens is voorzien om met Ambassadeurs
voor de parken te gaan werken, zij zullen de spreekbuis zijn voor de gekozen vertegenwoordiging in de OR. Om specifieke operationele
HR-aangelegenheden vanuit de parken te bespreken is ervoor gekozen om de ambassadeurs samen met OR leden tweemaal per jaar bijeen te
laten komen waarbij de directeur Horeca & Hospitality zal aansluiten. Tevens is er de mogelijkheid om met werkgroepen te gaan werken waarin ook
medewerkers die geen lid zijn van de medezeggenschap kunnen aansluiten. Dit past in het uitgangspunt van moderne medezeggenschap en de
ondernemingsraad daarop in te richten.
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Wijziging bedrijfsartsen
Omdat de Arbopartner Menseley in 2018 de samenwerking met Albron heeft opgezegd is ervoor gekozen om voor de parken, De Kempervennen,
Zandvoort en De Eemhof de diensten van een bedrijfsarts onder te brengen bij VHbedrijfsarts (Stephan van Houtem). VHbedrijfsarts verzorgde al de
diensten voor de Parken Het Heijderbos, Het Meerdal en De Limburgse Peel. Voor het park De Huttenheugte is vanuit een zelfstandige
dienstverlening deze ondergebracht bij bedrijfsarts de heer P. Los en voor Port Zélande is de dienstverlening eveneens ondergebracht bij een
zelfstandige dienstverlening, bedrijfsarts Mevrouw J.M. Koopmans. Het voornemen tot wijziging van de bedrijfsartsen is eind 2017 ter instemming
voorgelegd aan de OC en in januari door de OC in behandeling genomen. Na toetsing van de verplichte afspraken vanuit de Arbowet is hierna
instemming verleend met wijziging van de bedrijfsartsen
Twee verplichte verlofdagen/ fietsregeling
De bepaling over het in overleg treden met de OR/ OC over het toewijzen van twee verplichte dagen conform de recreatie-cao (artikel 21) is in   de
bedrijfs-cao van Albron CP vastgelegd. De werkgever kan elk jaar twee dagen aanwijzen zonder overleg met de OR/OC. Wel is deze regeling door
de OC ter discussie gesteld. Vanuit de discussie is naar voren gekomen dat alle medewerkers van Albron in 2019 de mogelijkheid wordt geboden
om gebruik te kunnen maken van een fietsregeling. Hiervoor kunnen de bovenwettelijke uren worden ingezet en is een registratie van wettelijke en
bovenwettelijke uren noodzakelijk. Het huidige systeem waar Albron CP mee werkt is met de invoering van de fietsregeling nog niet ingericht om de
wettelijke en bovenwettelijk uren te kunnen registeren. Dit belemmert echter niet de deelname aan het fietsplan maar zolang het systeem nog niet is
aangepast blijven de bestaande afspraken van toepassing, zo ook de twee verplichte verlofdagen.
Vakantieaanvraag zomervakantie 2019/ stimuleringsregeling
Na evaluatie over de druk op formaties in 2018 met name in de bouwvakweken, is opnieuw met de OC overleg gevoerd om dit voor 2019 beter te
organiseren. Nadat eerder was voorgesteld de medewerkers zonder kinderen zoveel mogelijk buiten de piekperiode vakantie op te laten nemen of
anders maximaal twee weken, was er voor deze dwingende richtlijn vanuit de OC geen draagvlak. Na beraad onderschrijft de OC wel de noodzaak
van een oplossing om de druk op formaties in de bouwvakperiode te kunnen verlichten. Met de OC is voor 2019 overeengekomen om een
stimuleringsregeling in te voeren in plaats van een dwingende richtlijn. De stimuleringsregeling houdt in dat de medewerker die maximaal twee weken
en aantoonbaar vast zit aan de bouwvakperiode, zij/hij recht heeft op een incentive ter waarde van een bungalowkadobon en € 100,- aan
dinerbonnen. Aanvullend is overeengekomen voor de medewerkers die aantoonbaar in de bouwvakperiode vakantie moeten opnemen zij/ hij 3 weken
aaneengesloten vakantie kan aanvragen, alleen heeft de medewerker dan geen recht op de incentive.
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Wijziging incentiveregeling
De basis van de incentiveregeling was bedoeld voor de parken met een parksluiting van een aantal weken, door het inzetten van de incentive gaf dit
een stimulans om de extra opgebouwde uren te gebruiken om de parksluiting te overbruggen. Om reden de grote saldo’s aan verlofuren af te bouwen
zijn mede op initiatief van de OC de parken aan de regeling toegevoegd, die geen of een korte parksluiting hebben. De incentive kon worden ingezet
in de rustige periodes van het park. De directie is van mening dat de noodzaak niet meer aanwezig is omdat het voornemen is om per 2019 de wettelijke vervaltermijnen voor vakantie uren per 2019 te willen gaan toepassen. Daarnaast is vastgesteld dat te veel medewerkers in een gelijke periode
gebruik maken van de incentive en dit roosterproblemen geeft gezien de huidige arbeidskrapte.  De OC heeft aangeven het besluit te betreuren mede
omdat dit voor de medewerkers als een extra rustmoment en waardering wordt beschouwd en onderscheidend is binnen de toch al roerige arbeidsmarkt.
Piercing en tatoeage beleid
Naar aanleiding van een aanpassing in de regelgeving persoonlijke hygiëne is met name de beleidsregel tatoeage aangepast. Voorheen moesten
zichtbare tatoeages altijd bedekt zijn, in het aangepaste voorschrift is dit niet meer noodzakelijk en mogen deze nu zichtbaar zijn, mits de
afbeeldingen niet aanstootgevend of angstaanjagend zijn. Piercings en tatoeages in het gezicht waren en blijven altijd verboden.  De OC heeft
ingestemd met de aanpassing van de beleidsregel.   
Beëindiging onderdeelcommissie
Zoals al eerder aangegeven in dit verslag eindigt de zittingsperiode van 4 jaar op 31 maart 2019. Op deze datum treden alle
medezeggenschapsleden gelijktijdig af en zal de nieuwgekozen OR vanaf 1 april 2019 onze belangen en van Albron voor de komende 4 jaar gaan
vertegenwoordigen. Met als uitgangspunt om te gaan werken met een kleinere vorm van medezeggenschap is ervoor gekozen de
medezeggenschapstructuur in te richten met alleen een ondernemingsraad. De besluitvorming en overleg zullen dan voor alle onderdelen van Albron
het domein zijn van de ondernemingsraad van Albron. De belangen van Albron CP zijn geborgd met een vertegenwoordiging van 5 gekozen OR
leden vanuit de kiesgroep Albron CP. Verder biedt de nieuwe medezeggenschapstructuur de mogelijkheid om per park te gaan werken met
Ambassadeurs. Tevens kunnen bij specifieke onderwerpen project- of werkgroepen worden ingesteld waarbij werknemers die geen lid zijn van de OR
en op basis van interesse en specialisatie kunnen aansluiten. Tenslotte is dit het laatste verslag dat de ondernemingsraad en onderdeelcommissie
gezamenlijk hebben gemaakt. Vanaf  2019 zal het verslag geschreven worden vanuit de basis van de nieuwe medezeggenschapstructuur.
Namens alle aftredende OR/OC leden van Albron CP willen we jullie bedanken voor het vertrouwen dat in ons is gesteld voor het vertegenwoordigen
van jullie belangen.
Met vriendelijke groet,
Cees Grinwis,
Technisch voorzitter onderdeelcommissie Albron CP.  
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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
Medezeggenschapsorgaan

Onderwerp					

						

OR-Albron 		
Wijziging pensioenregelingen Albron 		
Instemming
OR-Albron 		Privacyreglement 				
Instemming
OR-Albron 		
Klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen		
Instemming
OR-Albron 		
Klokkenluidersregeling 					
Instemming
OR-Albron 		
Geschillencommissie 		
		
Instemming
OR-Albron
Aanpassing RI&E (Catering en Zorg)
        Instemming
OR-Albron
Definitie uitbetaling garantie-uren (regiomedewerkers)                                                                                                                                      Cao
OR-Albron
WGA-premie (Albron NL)
        Notitie
OR-Albron
Fietsregeling en toepassing vakantiewetgeving
        Initiatiefvoorstel
OR-Albron
Nieuwe vorm van medezeggenschap
       
        Reglement MZ  
OR-Albron 		
Duurzame inzetbaarheid			
		
Doorlopend
OC-Albron CP
Wijziging bedrijfsartsen voor de parken:
                                    Port Zélande, Zandvoort, De Eemhof en De Huttenheugte                                                                                                               Instemming
OC-Albron CP 		
Wijziging beleidsregel tatoeages
Instemming
OC-Albron CP   
Vakantieaanvraag zomer 2019
                   Initiatiefvoorstel
OC-Albron CP
Twee verplichte dagen en fietsregeling
        Notitie
OC-Albron CP		
Wijziging incentiveregeling					
Notitie
OC-Albron CP
Beëindiging OC Albron CP
        Reglement MZ    
OC-Albron CP 		
Duurzame inzetbaarheid 					
Doorlopend
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Bijlage 2
Aantal gehouden vergaderingen in 2018: OR Albron en Onderdeelcommissie (OC) Albron CP
			
Eigen vergadering		
OR-Albron

4x

OC-Albron CP

5x

Overleg met Directie
4x

		

13

Bijlage 3

Samenstelling Ondernemingsraad OR, Onderdeelcommissie (OC) en de Commissies Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW)
per 31 december 2018
Naam

OR

OC

Mathilde van Drunen X

VGW

Kiesgroep

Naam

OR

OC

X

Operatie NL

Wybo van Dantzig

X

X

De Eemhof

Operatie NL

Gerard Roelofs

X

Het Heijderbos

Operatie NL
Operatie NL

Claudia Kiepe
Monique Anholts

X

X
X

X

X

De Kempervennen

X

De Kempervennen
Het Meerdal

Robert Huizing

X

John Roest
Connie Venneman

X
X

Cees Vink

X

Operatie NL

Mark van Hoof

Robbert Atkins

X

Operatie NL

Patrick Delait

Hennie Pape

X

Operatie NL

Andre Veenendaal

Vz

X

Leonie Philippo

X

Operatie NL

Lijda Oomen

Secr

X

Kees van Riemsdijk

X

Operatie NL

Scarlet van Dijk

Theo de Vries

X

X

Operatie NL

Marco Xhaflaire

Marijke de Beus
Carla Gorissen

X
X

Vz

Hoofdkantoor
Hoofdkantoor

Kees Smits

Tvz

Eric Snoek
Elly Kooger
Cees Grinwis

X

Overls Overls

VGW

X
X

Secr

X

Vz
Vvz
Secr
Tvz
Overls

Voorzitter
Vervangend voorzitter
Secretaris
Technisch voorzitter
Overlegsecretaris
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Het Heijderbos
De Huttenheugte

Limburgse Peel
Limburgse Peel

X

X

X

Port Zélande

Vz

X

X
X
Tvz

Port Zélande
Park Zandvoort

X

Lidmaatschap OR / OC beëindigd in 2018: Tom Tomeij / Leo Balvers / Gert Dijkgraaf / Irma Stavenuiter / Paul Haimes
Legenda:

Kiesgroep

