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Ondernemingsraad   Randstad   Groep   Nederland   Flex:  
nieuws   voor   jou   geselecteerd!  

Lees   deze   maand   alles   over:   de   verkiezingen   van  
maart   2020,   vakbonden   en   Corona.  

De   verkiezingen   voor   de   OR   RGN   Flex   hebben   plaatsgevonden   en  
de   nieuwe   leden   zijn   bekend   maar   zijn   pas   in   functie   vanaf   de  
installatiedatum.   Tegelijkertijd   stroomt   een   deel   van   de   bestaande  
leden   uit   als   gevolg   van   het   door   de   ondernemingsraad   vastgesteld  
rooster   van   aftreden   en   verandering   van   de   structuur   van   de   OR.  
 
Nu   als   gevolg   van   het   RGN   beleid   het   fysiek   samenkomen   van   de  
ondernemingsraad   niet   mogelijk   is,   en   het   ook   niet   mogelijk   is   om  
nieuwe   leden   te   trainen,   blijkt   het   nodig   om   voor   een  
overbruggingsperiode   maatregelen   te   treffen   met   als   doel   de  
continuïteit   van   de   OR   werkzaamheden   voor   de   achterban   te  
garanderen.   De   reden   hiervoor   is   dat   de   voormalig   leden   hebben   te  
maken   met   het   einde   van   de   zittingstermijn.   En   de   nieuwe   leden  
kunnen   niet   worden   voorzien   van   de   benodigde   faciliteiten   en  
training   om   hun   OR   werk   goed   te   kunnen   uitvoeren.   
 
Kern-ondernemingsraad  
Het   Dagelijks   Bestuur   (DB)   is   daarom   met   het   voorstel   gekomen  
om   voor   een   tijdelijke   periode   te   werken   met   een  
Kern-ondernemingsraad.   Dat   betekent   dat   de   leden   die   aan   het  
einde   van   hun   zittingstermijn   uitstromen,   daadwerkelijk   uitstromen.  

De   installatie   van   de   nieuw   gekozen   leden   zal   pas   plaatsvinden   op  
het   moment   dat   we   deze   leden   ook   kunnen   voorzien   van   de   nodige  
faciliteiten   en   training.   
 
Tot   die   tijd   is   er   sprake   van   een   overmachtsituatie   als   gevolg   van   de  
beslissing   van   het   directieteam   RGN   om   de   fysieke   samenkomst  
van   werknemers   geheel   te   verbieden.   Zodra   de   opgelegde  
noodmaatregelen   zijn   opgeheven,   en   we   de   nieuw   gekozen   leden  
van   faciliteiten   kunnen   voorzien   dan   zal   een   tweedaagse   training  
worden   georganiseerd.   Aan   het   het   einde   van   deze   tweedaagse  
training   worden   de   nieuwe   leden   geïnstalleerd.  
 
Praktische   uitwerking  

1. Op   3   april   2020   stromen   de   leden   uit   waarvan   de  
zittingstermijn   afgelopen   is.   Dit   gaat   om   de   niet   herkozen  
leden   en   om   de   leden   wiens   belangen   behartigd   worden   in  
de   OR   BMC   |   Yacht   Professionals.   Zij   zullen   vanaf   3   april  
geen   deel   meer   uitmaken   van   de   OR   RGN   Flex.   

2. In   de   tussentijd   zullen   alleen   de   leden   waarvan   de   termijn  
nog   doorloopt   en   de   herkozen   leden,   de   tijdelijke  
samenstelling   van   (Kern-)   OR   RGN   Flex   vormen.   Zij   zullen  
de   open   dossiers   bewaken   en   eventuele   actuele  
onderwerpen   op   zich   nemen.   

3. Het   houden   van   een   verkiezing   voor   de   bemensing   van  
werkgroepen   wordt   uitgesteld.   Werkgroepen   krijgen   een  
tijdelijke   invulling   waar   nodig.  
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4. Het   DB   blijft   bestaan   uit   drie   leden   en   wordt   tijdelijk  
aangevuld   met   een   nieuw   lid   uit   de   kern-ondernemingsraad.  
De   rollen   worden   onderling   bepaald   door   de   leden   van   het  
DB.  

 
Met   deze   maatregelen   hoopt   de   ondernemingsraad   de   belangen  
van   de   achterban   voldoende   te   kunnen   blijven   waarborgen,  
behartigen   en   slagvaardig   te   kunnen   zijn   in   deze   crisistijd.   Daar  
waar   nodig   zal   de   ondernemingsraad   nog   individuele   leden   van   de  
andere   ondernemingsraden   vragen   om   op   tijdelijke   basis  
ondersteuning   te   verlenen   daar   waar   dat   nodig   is.  

 
 

En,   ben   jij   nog   steeds   lid   van   een   vakbond?  

 

Deze   vraag   kreeg   ik   vorige   week   van   een   collega   toen   wij   tijdens   de  
koffie   in   gesprek   waren   over   de   pas   ingevoerde   Wet   Arbeid   in  
Balans   en   wat   die   voor   ons   flexwerkers   betekende.   Ik   keek   haar  
even   verbaasd   aan.   Natuurlijk   was   ik   dat   nog   steeds.   Mijn   collega  

vond   dat   echter   niet   zo   natuurlijk.   Dat   kost   alleen   maar   geld   zei   ze  
en   wat   heb   je   er   nu   helemaal   aan?  

Deze   reactie   hoor   ik   de   laatste   tijd   wel   vaker.   Wat   is   het   nut   van   een  
vakbond   nog   in   deze   tijd?   Is   die   nog   wel   nodig?   Ik   vertelde   haar   dat  
ik   er   voor   mezelf   van   overtuigd   was   dat   een   vakbond   wel   degelijk  
nut   had,   zeker   in   deze   tijd   van   snelle   veranderingen   op   de  
arbeidsmarkt.   Om   als   flexwerkers   een   vuist   te   kunnen   maken  
richting   werkgevers.   In   je   eentje   lukt   je   dat   niet.   Immers,   de  
werkgevers   hebben   zich   wel   verenigd   en   trekken   vaak   samen   op   bij  
het   maken   van   afspraken   over   arbeidsvoorwaarden   en   het   afsluiten  
van   cao’s.   Willen   wij   als   flexwerkers   ook   sterk   staan,    dan   zullen   wij  
ons   ook   moeten   organiseren   en   een   blok   vormen.    Als   bond   staan  
we   sterker   en   kunnen   we   meer   invloed   uitoefenen.   

En   wat   de   kosten   betreft,   zo   verzekerde   ik   mijn   collega,   dat   valt  
best   wel   mee.   Vooral   als   je   bedenkt   dat   de   contributie   via   een  
belastingverrekening   sterk   goedkoper   wordt.   Je   bent   al   voor   €   5   per  
maand   lid   van   de   bond.   Bovendien   levert   je   lidmaatschap   ook   een  
gratis   rechtsbijstandsverzekering   (voor   het   gehele   gezin)   op   zodat  
je   verzekerd   bent   van   juridische   bijstand   als   dat   nodig   is.   

En   dat   wist   mijn   collega   dan   weer   even   niet.   
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Corona   pandemie  

 

Het   coronavirus   ontwikkelt   zich   steeds   verder   in   Nederland   en   de  
maatregelen   van   de   overheid   worden   steeds   verder   aangescherpt  
en   het   dagelijks   leven   behoorlijk   kan   ontregelen.   

We   willen   iedereen   bedanken   die   helpt   alle   sectoren   in   ons   land  
draaiende   te   houden.   Juist   in   deze   tijd   hebben   we   je   inzet   hard  
nodig.   Samen   met   opdrachtgevers   en   met   jou   zorgen   we   ervoor   dat  
werken   veilig   gedaan   kan   worden,    uitgaande   van   de   richtlijnen   van  
het   RIVM .   Om   gezondheidsrisico’s   voor   jezelf   en   voor   anderen   te  
beperken   is   het   belangrijk   om   deze   richtlijnen   te   blijven   volgen.  

Het   zijn   spannende   tijden   en   we   begrijpen   dat   je   hier   vragen   over  
hebt.   Al   onze   vestigingen   en   kantoren   zijn   gesloten   maar   alle  

intercedenten   en   account   specialisten   van   Randstad   en   Tempo  
Team   zijn   nog   steeds   bereikbaar   is.   

 

Gewoon   zoals   je   gewend   bent   alleen   even   binnenlopen   gaat   nu  
eventjes   niet   (enkele   locaties   uitgezonderd).  

Kijk   eerst   even   naar   de   veelgestelde   vragen   van    Randstad    of  
Tempo   Team .   Staat   je   vraag   er   niet   tussen?   Neem   dan   contact   op.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.randstad.nl/werknemers/coronavirus-maatregelen
https://www.tempo-team.nl/over-tempo-team/maatregelen-corona

