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Dagelijks bestuur Ondernemingsraad (OR) Albron 

 
Voor de OR was 2017 het 3e jaar van de zittingsperiode. Door middel van dit verslag informeren wij jullie hierbij 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. Met het schrijven van een jaarverslag is het niet zo dat dit betekent dat zaken zijn afgehandeld, deze hebben 
over het algemeen een doorlopend karakter. 
Na ondertekening op 19 oktober van de gefaseerde samenvoeging van Albron en Facilicom/ Prorest, is Prorest Catering BV middels een 
juridische fusie opgenomen in Albron Nederland BV. De medewerkers zijn hierdoor van rechtswege in dienst getreden bij Albron. Vanuit de 
samenwerking met Facilicom is de keus gemaakt om Albron Nederland en het hoofdkantoor aan te laten sluiten bij de Arbodienst van Facilicom. 
Ook de vertrouwenspersonen van Albron Nederland zijn opgenomen in het team van vertrouwenspersonen van Facilicom. 
 
De medezeggenschapstructuur is in 2017 niet gewijzigd maar is wel de kiesgroep Operatie NL tijdelijk uitgebreid met 5 OR leden vanuit de oud-
OR van Prorest Catering, geldend tot aan de verkiezingen van maart 2019. 
 
In 2017 zijn er bij de medezeggenschap geen (re)organisatieplannen ter advisering voorgelegd.  
Wel heeft er een aantal managementwisselingen plaatsgevonden, met name binnen het HR Management, Albron HK en Albron CP. 
 
De nieuwe Arbo wet, aanpassing pensioenrichtleeftijd naar 68 (niet te verwarren met de AOW-leeftijd) klokkenluidersregeling, en de nieuwe 
privacywetgeving zijn onderwerpen waarbij de medezeggenschap van Albron betrokken is. Voor het merendeel komen deze terug op de agenda 
in 2018.  
 
2017 kenmerkte zich ook door de nieuw af te sluiten cao’s voor de Catering, Recreatie, en voor Albron CP een bedrijfs-cao. Ook kennen we 
weer een Horeca-cao, over deze nieuwe Horeca-cao leven er binnen de OR gemengde gevoelens. De medezeggenschap van Albron heeft met 
alle genoemde cao’s te maken en dat maakt de invloed van de OR complex. Zijn er standaard bepalingen opgenomen in de cao dan kan daar 
niet van worden afgeweken, ook niet als dit ten gunste is van de werknemer. Voorbeeld van een standaardbepaling is de reiskostenregeling in 
de Catering-cao. Vanuit het veld ontvangen wij regelmatig de vraag of de ondernemingsraad dit niet kan verbeteren. Omdat het een standaard 
bepaling is, kunnen wij hier helaas niet over onderhandelen. Ook de bedrijfs-cao van Albron CP kent een aantal standaard bepalingen.      
 
Voor de medewerkers van Albron werkzaam op de parken van Center Parcs is het nieuwe ontwikkelingsprogramma “Sell The Experience” in 
2017 verder uitgerold. De focus van Sell The Experience ligt op het vergroten van de beleving, verwennen, verrassen en verleiden van de 
gasten. Wel geven de medewerkers aan dat, om het programma goed te laten slagen, het probleem van werkdruk eerst moet worden opgelost. 
Door de arbeidskrapte in de markt is het een uitdaging om de formaties op de parken compleet te krijgen en te houden.  
 
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 er toch de zorg over het langer doorwerken.  
Op veel tafels (intern/extern) wordt hier al jaren over gesproken, maar van een oplossing, op een aantal acties na die als protocol zijn opgenomen 
in de verschillende cao’s, kan men nog niet spreken.  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.  

http://www.albron.nl/lekkerblijvenwerken
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Tenslotte hebben wij als medezeggenschapsorgaan met de bestuurder het toekomstige medezeggenschap op de agenda gezet. De denkrichting 
is om een nieuwe vorm van medezeggenschap te verkennen, met als uitgangspunt de achterban meer te betrekken bij besluitvorming.   
 
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.    
   
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 
2017. 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, Kees.smits@albron.nl  of 06-21573889   
 
 
 
Namens de Medezeggenschap van Albron, 
Kees Smits  
Overlegsecretaris  
 

 

   

mailto:Kees.smits@albron.nl


3 
 

Verslag Ondernemingsraad Albron 
 

Zoals in het voorwoord al is vermeld zijn in 2016 onderwerpen zoals de samenwerking met Facilicom en met name de integratie 
van Prorest Catering in Albron Nederland welke betrekking hebben op de organisatieontwikkeling, in 2017 verder opgepakt. 
De werkzaamheden voor de OR binnen dit kader waren meer een bewakende rol van de genomen uitvoeringsbesluiten in 2016.  
 Het ingezette proces om stapsgewijs de Prorest locaties om te zetten naar Albron locaties heeft veel inzet gevraagd van alle betrokkenen. 
 Bij de ondernemingsraad zijn gaande het proces van integratie geen signalen ontvangen die een overleg behoefden met de bestuurder.  
 Als OR hebben we veel vragen gehad over regelingen vanuit Facilicom die niet als arbeidsvoorwaarden in het kader van overgang van 
 onderneming zijn overgenomen, zoals het fietsplan en de vergoedingsbijdrage vanuit het sociaalfonds van Facilicom.    
 

Organisatieontwikkelingen: 

“Voorbij de dag van morgen” was het thema van onze trainingsdagen. Door de gefaseerde samenwerking met Facilicom is het lastig in te 
schatten welke veranderingen voor de lange termijn dit met zich meebrengt. Om meer vat te krijgen op de onzekerheden naar de toekomst toe 
hebben we aan de hand van een aantal scenario’s een inschatting proberen te maken van de aansturing, hoofdkantoor, productaanbod, 
werkgelegenheid enzovoorts. 
Binnen ditzelfde thema is met de directie gesproken over de groeistrategie van Albron. Welk antwoord vinden we in de sterk veranderende 
cateringmarkt, denk hierbij aan dalende subsidie van opdrachtgevers, veel meer alternatieven eten & drinken beschikbaar, minder en ander 
gebruik van panden. De samenwerking met Facilicom geeft ook groeikansen die we zullen moeten benutten, met name in de zorg, multi en 
ingrated services en horeca.  
Het Horecaplan laat zien dat met het benutten van de kennis en kunde binnen Albron als een allround foodservicebedrijf deze zal worden 
geïntensiveerd naar een commerciële omgeving van High traffic locaties.  
Door deze ontwikkelingen zullen er meer collega’s in dienst treden bij Albron. Door de toename van het aantal medewerkers met name binnen 
de zorg en horeca zal hun representativiteit binnen de medezeggenschap moeten worden geborgd.              
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Maaltijdregeling: 
 
Op verzoek van de Directie is de maaltijdregeling die laatstelijk in 2012 is aangepast opnieuw aan de orde gesteld. Vooraf is met de OR 
verkend welke regelingen er op dat moment actueel waren. Mede door de integratie van Prorest in Albron en de medewerkers van Prorest 
geen maaltijdregeling kennen en daarnaast wetende dat de huidige regelingen onvoldoende bekend zijn bij de verschillende disciplines binnen 
Albron Catering/Horeca en Leisure, is besloten de regelingen zodanig aan te passen dat ze niet meer multi-interpretabel zijn. De belangrijkste 
verandering is het afschaffen van de bijtelling per gewerkte dag, hiervoor is een basis assortimentslijst met personeelsprijzen in de plaats 
gekomen, deze gelden voor alle locaties die vallen onder Bedrijfsleven & Overheid.  
Voor de Horeca en Leisure locaties zal een korting van 50% op het assortiment worden gehanteerd. Bij Albron CP is de huidige 
maaltijdregeling niet gewijzigd en worden cao-afspraken (voor koks) bij alle disciplines van Albron gerespecteerd.      
 

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. Hierin staat ook bij welke aangewezen functionaris(sen) het vermoeden van een misstand kan worden gemeld en de 
verplichting om de melding vertrouwelijk te behandelen. Daarnaast heeft de werknemer de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te 
nemen en heeft hij of zij rechtsbescherming in benadeling. De definitie van benadeling staat in de regeling. De klokkenluidersregeling is 
gepubliceerd en te raadplegen op Paraat.  
 

Aanpassing Huisregels: 
 
Het huisreglement dat in 2012 is opgesteld is na 4 jaar geëvalueerd. Mede door de ontwikkelingen en met de kennis van nu, achtte de directie 
het noodzakelijk om met de ondernemingsraad in overleg te treden voor een aanpassing van een aantal artikelen. Tevens is er een kassa 
reglement ingevoerd en is de ondernemingsraad geïnformeerd over een toevoeging aan de instructie persoonlijke hygiëne, het betreft een 
bepaling over zichtbare tatoeages. De ondernemingsraad heeft in haar instemming opgenomen dat wat betreft de bepaling over zichtbare 
tatoeages er rekening dient te worden gehouden met het feit dat er mogelijk medewerkers zijn die al een zichtbare tatoeage hadden en nog 
hebben. De ondernemingsraad heeft de directie dan ook laten weten dat zij voor deze medewerker(s) een eventuele opgelegde sanctie door 
Albron niet zal ondersteunen. De actuele versie Albron huisregels, kassareglementen en de instructie persoonlijke hygiëne zijn te vinden op 
Paraat.       
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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 

besloten om voor 2017 1/3 van de premie in te houden en per 1 januari 50% van de premie. De directie heeft aangegeven dat de 

medewerkers die het betreffen zijn geïnformeerd. Naar aanleiding van het besluit heeft de Ondernemingsraad de nodige reacties ontvangen of 

dit zomaar kan. Helaas hebben wij dit met ja moeten beantwoorden. Het verhalen van de WGA lasten bij de werknemer is wettelijk 

toegestaan. Dit is geregeld in de wet financiering sociale verzekeringen artikel 34 lid 2 en artikel 41. 

Premie-inhouding excedentregeling bij Bedrijfspensioenfonds Horeca & Catering   

“In 2016 is de systematiek van vaste premie-inhoudingen met betrekking tot de excedent-regeling bij PH&C geëvalueerd. Daarbij bleek dat, in 

tegenstelling tot het eerdere uitgangspunt, niet iedere deelnemer zijn eigen last droeg. Per saldo heeft de werkgever daar extra kosten van 

gedragen. Per 1 januari 2017 is daarom de berekening van de premie-inhouding verfijnd en flexibel gemaakt. Hiermee fluctueert de premie 

met de hoogte van het salaris in de maand.  
De ondernemingsraad heeft veel reacties gekregen over de inhouding van de premie, met name over het vakantiegeld. Aan de 

ondernemingsraad is uitleg gegeven. De premieberekening per 1 januari 2017 is daarbij opgehelderd en de juistheid daarvan vastgesteld. 

Tevens is aan de orde gekomen, dat de ondernemingsraad het een gemiste kans vond dat hierover vooraf geen communicatie heeft 

plaatsgevonden. De directie onderkent dit en ziet dit als een “leerpunt voor toekomstige trajecten.”     

 

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 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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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 zij voor deze specifieke onderwerpen een commissie VGW ingesteld. De 
commissieleden maken zich de speciale materie eigen, om zodoende de OR gericht te kunnen adviseren. 
 

Arbodienst: 
 
Per 1 april 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de keuze van een Arbodienst. Op genoemde datum liep het contract af met Zorg van 
de Zaak. Als logisch gevolg van de samenwerking met Facilicom is gekozen voor de interne Arbodienst van Facilicom (FAD) geldende voor de 
Albron Catering locaties, Albron Horeca locaties en Albron Hoofdkantoor.  
Ziekteverzuimaanpak en verzuimbegeleiding is ook gewijzigd. Deze is nu ingericht conform de afspraken en werkwijze van Facilicom 
Arbodiensten. Aangezien het een specifiek terrein betreft volgt de Commissie VGW van Albron de voortgang van implementatie en evalueert 
met het lijnmanagement of de uitgangspunten (kwalitatief en kwantitatief) voldoen aan de verwachtingen.        
 

Duurzame inzetbaarheid: 
 
In 2017 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 wijziging van Arbodienst zijn helaas 
de individuele gesprekken met medewerkers die een risico lopen op herhaalde uitval op de achtergrond geraakt. Dit heeft te maken met de 
wijziging van Arbodienst waardoor de werkwijze met 4 casemanagers is veranderd naar 2 verzuim coördinatoren. Het beleid van duurzame 
inzetbaarheid is hiermee niet gewijzigd en is de site van www.albron.nl/lekkerblijvenwerken nog steeds actueel.  
 
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 diverse tools te vinden in de vorm van “watnou” thema’s. In navolging zijn in 2017 “rondetafelgesprekken” 
georganiseerd met vertegenwoordigers van werkgeverszijde, vakorganisaties en ondernemingsraden. Doel was welke afspraken opgenomen 
zouden kunnen worden in de Catering-cao. Dit heeft geleid tot een aantal acties die als protocol bepaling zijn opgenomen in de cao van 2018-
2019 (zie hieronder) * Bron: cao-catering  

 
Duurzame inzetbaarheid/persoonlijk ontwikkelvoucher   
Vanaf 1 januari 2018 wordt gedurende 2 jaar aan maximaal 1000 werknemers op jaarbasis een ontwikkelvoucher aangeboden, niet 
vakgerelateerd, waarvoor per werknemer een budget van € 500,- ter beschikking wordt gesteld. De voucher kan op verschillende manieren 
worden ingezet. Financiering vindt plaats vanuit FBA met een plafond van 75% van de jaarbegroting van FBA dat aan eigen vermogen moet 
resteren. De voorwaarden waaronder werknemers aanspraak op dit individuele ontwikkelvoucher kunnen maken en de inrichting van de 
procedure die nodig is om de afspraak te effecturen, worden nader uitgewerkt in een paritaire werkgroep. Uitgangspunten hierbij zijn een 
centrale aanvraag door de werknemer en een zo eenvoudig mogelijke administratieve uitvoering. 
 

 

http://www.albron.nl/lekkerblijvenwerken
http://www.doewatjezelfkunt.nl/
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Onderzoek 80-90-100% regeling/gezond langer doorwerken 
Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid en toepassing van een 80-90-100% regeling of een afgeleide hiervan. Werknemers 
kunnen in een dergelijke regeling op hogere leeftijd 80% gaan werken, tegen 90% van het brutosalaris met behoud van 100% van de 
pensioenopbouw. In het onderzoek wordt meegenomen de mogelijkheden voor een generatieregeling. Bij het onderzoek wordt tevens 
gekeken naar de mogelijkheden om ADV-dagen als financieringsbron te gebruiken, en onderzoek naar maatregelen om een tweede loopbaan 
buiten de catering of eerder stoppen met werken te faciliteren en te bevorderen. 
 
De werkgever zal jaarlijks in overleg met de Ondernemingsraad of bij ontbreken daarvan met de personeelsvertegenwoordiging, concrete 
plannen ontwikkelen en/of vaststellen voor duurzame inzetbaarheid. In deze plannen komen de volgende onderwerpen aan bod: opleiding en 
ontwikkeling, vitaliteit, trots en waardering, bredere inzetbaarheid en het bereiken van een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en 
werknemer. 
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.        
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Vertrouwenspersoon  

Binnen Facilicom zijn vanuit de verschillende divisies vertrouwenspersonen benoemd en staat het de medewerker vrij contact op te nemen 
met een vertrouwenspersoon naar keuze. Voortvloeiend hieruit is in overleg met de voorzitter team vertrouwenspersonen van Facilicom en de 
vertrouwenspersoon van Albron het voorstel gedaan om op termijn de vertrouwenspersoon van Albron aan te laten sluiten bij het team van 
vertrouwenspersonen van Facilicom.  

Nu de situatie zich voordeed dat er een vacature was ontstaan voor een vertrouwenspersoon binnen Albron Catering is vanuit de Commissie 
VGW Commissie het voorstel gedaan om de vacature van vertrouwenspersoon van Albron niet in te vullen en de vertrouwenspersoon van 
Albron aan te laten sluiten bij het team van vertrouwenspersonen van Facilicom. Met deze combinatie van samenwerking hebben nu ook de 
medewerkers van Albron NL en het Hoofkantoor een vrije keuze uit één van de 9 vertrouwenspersonen. 
Wie de vertrouwenspersonen zijn is te vinden op mijn Albron, onder het tabblad samen.  

Uiteraard blijft de Ondernemingsraad van Albron bevoegd om met de directie in overleg te treden over de jaarlijkse rapportage van gemelde 
zaken binnen Albron en het benoemen van de vertrouwenspersoon bij vacature voor Albron. 
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Onderdeelcommissie (OC) Albron CP  
 
Bedrijfs-cao 
 
In de nieuw afgesloten bedrijfs-cao van Albron CP is de garantie-tijd systematiek aangepast. Na twee jaar te hebben gewerkt met een jaar-
uren-systematiek is nu weer de maandelijkse verrekening van extra uren van toepassing. Omdat medewerkers tot het eind van het jaar 
moesten wachten op de uitbetaling van extra uren daalde hiermee de tevredenheid onder de medewerkers. De signalen van de OC en cao- 
commissie dat dit één van de redenen is van het grote verloop van medewerkers, is door de werkgever herkend en is er een akkoord bereikt 
tot het herzien van de flextime-regeling. De OC en vakorganisaties menen dat deze aanpassing door de medewerkers zal worden gezien als 
dat ze worden gewaardeerd voor hun flexibele inzet. 
 
Twee verplichte dagen  
 
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 nu vastgelegd. De werkgever kan elk jaar twee dagen aanwijzen zonder overleg met de OR/OC.  
 
Pensioen          

 
Albron zal voor de werknemers (inclusief toekomstige werknemers) vrijstelling van deelname en premiebetaling aan Pensioenfonds Horeca&   
Catering (PH&C) vragen voor een periode van 1 jaar. (2018). In 2018 zullen partijen (werkgever, vakorganisaties en onderdeelcommissie) met 
elkaar in overleg treden over het voornemen van Albron om uitvoering en opbouw van de pensioenregeling om te zetten van het 
Pensioenfonds Recreatie naar het Pensioenfonds Horeca& Catering. 

 
Wijziging bedrijfsartsen  
 
Omdat de Arbopartner Menseley per 1 januari 2018 de samenwerking met Albron heeft opgezegd is ervoor gekozen om de diensten voor de 
parken De Kempervennen, Zandvoort en De Eemhof onder te brengen bij VHbedrijfsarts (Stephan van Houtem). 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 ondergebracht en eveneens vanuit een zelfstandige dienstverlening bij bedrijfsarts Mevrouw J.M. Koopmans.  
Met de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 is de rol van de bedrijfsarts, preventiemedewerker en die van de OR/OC veranderd. De OC heeft na 
toetsing van de verplichte afspraken vanuit de Arbowet instemming verleend met wijziging van de bedrijfsartsen. In 2018 zullen de afspraken 
inzake de samenwerking tussen preventiemedewerker, OC/OR en de bedrijfsarts nog een vervolg krijgen.      
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Interview Floormanagers  
 
Op initiatief van de OC is er onder de Floormanagers een interview gehouden. Dit om de ervaringen te gebruiken bij het evalueren van het 
besturingsmodel welke in 2015 is ingevoerd. Het afnemen van de interviews is door de Floormanagers goed ontvangen en de betrokkenen 
zijn over de uitkomst geïnformeerd. Ook is deze gedeeld met de Directie voor een inhoudelijke reactie. De directie heeft aangegeven deze 
uitkomsten te willen gebruiken in hun eigen Roadshows langs de parken die in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  
 
Happy@Work 
 
De OC is geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek, de directie heeft besloten geen centrale terugkoppeling te geven maar een 
gerichte communicatie hierover te doen in o.a. werkoverleggen (park- specifiek) voor meer aandacht.    
 
Vakantieaanvraag zomervakantie 2018 
 
Omdat de verwachting is dat men in de zomerperiode de formatie niet rond kan krijgen, mede door de arbeidskrapte, is aan de OC een 
voorstel gedaan met een aantal richtlijnen voor het aanvragen van vakantie.  
Een van de richtlijnen heeft betrekking op de medewerker zonder kinderen, deze zou zo veel mogelijk buiten de piekperiode vakantie op 
moeten nemen of anders maximaal 2 weken. De OC heeft laten weten dat er geen draagvlak is voor onderscheid tussen medewerkers met en 
zonder kinderen. De OC heeft aangegeven om met de medewerkers in gesprek te gaan over het opnemen van vakantie in de piekperiode en 
geen dwingende richtlijnen in te voeren.  
 

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. In het afgelopen jaar zijn wij er niet echt in geslaagd om jullie 
een OC-update te geven via placem@te of via memo’s op de parken. In 2018 gaan we onderzoeken hoe we de continuïteit voor nieuwsfeiten 
kunnen gaan borgen.     
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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 Arbodienst (operatie NL)                    Instemming   

   OR-Albron   Maaltijdregeling (operatie NL)             Instemming  

OR-Albron   Aanpassing Huisregels Albron            Instemming  

OR-Albron   Klokkenluidersregeling              Instemming 
OR-Albron   Samenvoeging vertrouwenspersonen             Instemming 

OR-Albron   Albron de dag van morgen                      Notitie  
OR-Albron   Herberekening inhouding pensioenpremie (PH&C)                  Notitie  
OR-Albron   WGA-premie (operatie NL)             Notitie 
OR-Albron   Aanpassing verlof procedure (operatie NL)           Notitie 
OR-Albron   Verkenning nieuwe vormen van medezeggenschap         Notitie  
OR-Albron   Duurzame inzetbaarheid              Doorlopend 

OC-Albron CP  Garantietijd systematiek (bedrijfs-cao)             Informatie  
OC-Albron CP  Wijziging bedrijfsartsen voor de parken:     
    Port Zélande, Zandvoort, De Eemhof en De Huttenheugte         Instemming  

   OC-Albron CP  Interview Floormanagers               Initiatief OC  

   OC-Albron CP  Happy@Work               Notitie 
   OC-Albron CP   Vakantieplanning zomer 2018            Notitie 

   OC-Albron CP             Duurzame inzetbaarheid              Doorlopend 
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Bijlage 2  

 

 

 

             Aantal gehouden vergaderingen in 2017: OR Albron en Onderdeelcommissie (OC) Albron CP 

  

        

       Eigen vergadering  Overleg met Directie 

  

  

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR-Albron       7 X     4 X 

OC- Albron CP       7 X      4 X 
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Bijlage 3 

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

                     per 31 december 2017 

 

 

Lidmaatschap OC beëindigd in 2017: Wendy Bertrams en Andrea Koster  

 

* vanaf 1 april 2017 zijn de OR leden van Prorest geïntegreerd binnen de Kiesgroep Operatie NL  

 

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 
Vacature   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 
Vacature   X  Park Zandvoort 
Cees Grinwis  Tvz X  

 

Naam OR OC VGW Kiesgroep 
Leo Balvers X  X Operatie NL 

Wendy Bertrams   X Operatie NL 

Mathilde van Drunen X  X Operatie NL 

Paul Haimes Vz   Operatie NL 
Robert Huizing X   Operatie NL 
John Roest  X  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  

 


