OR-jaarverslag 2016
Patrick Bauerlein (voorzitter)
De ondernemingsraad (OR) is voor mij een mogelijkheid om het
bedrijf met andere ogen te zien. Hierdoor krijg ik een goede indruk
hoe bedrijfsvoering werkt en tegelijkertijd heb ik de kans om mee
te werken aan een leuke en veilige werkomgeving.
Meindert de Graaf
Het leuke aan de OR is dat je regelmatig
met de bestuurder rond de tafel zit
om de belangen van je collega’s
te behartigen. Je probeert
samen met de bestuurder zo
goed mogelijke oplossingen
te zoeken. Daarnaast heb je
op sommige gebieden een
controlerende functie.

George Mesman
De OR is voor mij een platform waar ontwikkelingen getoetst
worden, de OR als bewaker van het systeem.

Terugblik
2016

Ton van Leerdam
(secretaris)
Samen met de bestuurder,
in goede harmonie en op een
professionele manier verder
bouwen aan KWR. Als OR
neem je daarbij de belangen van de
medewerkers zoveel mogelijk mee. In 2017
starten we met een nieuwe samenstelling van
de OR met enthousiaste en betrokken collega’s.

De OR kwam in 2016 bijeen voor:

Frank Oesterholt
Vanaf 2009 heb ik in de OR gezeten en
dus werd het hoog tijd om het stokje
door te geven aan andere collega’s.
Het OR-werk is belangrijk,
interessant, leerzaam en soms
ook spannend. Je zit vooraan
in menig beslissings- en
veranderproces. Je
discussieert mee, adviseert
en in sommige situaties heb
je ook nog een stem. Ik vond
het belangrijk te beseffen
dat je als OR samen met de
directie toch hetzelfde doel
nastreeft: een gezond bedrijf
waar het prettig werken is.
Bernard Raterman
Door mijn werk binnen de OR heb ik
veel meer inzicht gekregen in hoe ons
instituut werkt en hoe je daar invloed op
kunt hebben.

Vooruitblik 2017

Andreas Moerman
In mijn dagelijks werk houd ik mij vooral
bezig met onderzoek in mijn vakgebied.
KWR is echter meer dan onderzoek
en omdat ik de bedrijfsmatige kant
van KWR interessant vind heb ik
me aangemeld voor de OR. In
de OR hoop ik veel te leren over
onder ander de organisatie van
KWR. Verder lijkt het mij leuk
om – samen met collega’s die ik
normaliter niet zo snel spreek –
na te denken over KWR als bedrijf.
Bart Schalkwijk
KWR en onze omgeving veranderen
continu. Hoe gaat KWR hier als bedrijf
mee om? Dat wil ik leren en daarop vanuit
de OR sturen om KWR als gezond bedrijf verder te
zien groeien naar een mooie toekomst.

Wat er speelde in 2016

Wolter Siegers
Samen een professionele en prettige werkomgeving
creëren door een goede samenwerking en
verstandhouding tussen de KWR-medewerkers.
Door sociaal te zijn, open te staan voor
veranderingen en (werk-)processen blijvend
te verbeteren wordt onze organisatie
sterker en beter. Dit leidt tot groei van de
organisatie, maar ook van de medewerkers
met betrekking tot inzetbaarheid en
kennisniveau. De OR kan hierin een rol
spelen door kritisch te zijn en mee te
werken aan een continu verbeterende
organisatie.
Peter van Thienen
In de OR verwacht ik mee te praten en denken over
onderwerpen die ons allen aangaan. Daarnaast hoop ik
collega’s op een nieuwe manier te leren kennen en bovendien
heel veel te leren over de werking van onze organisatie.

