Van: Galen T. van
Verzonden: 6-2-2015 12:43
Aan: Ondernemings Raad
Onderwerp: Bericht van de Ondernemingsraad over PPMO
Collega’s,
Gisteren hebben alle medewerkers per e-mail een Nieuwsflits ontvangen over belangrijke
ontwikkelingen rondom PPMO en de Aanstellingskeuring (AK).
Met deze e-mail willen wij jullie informeren over wat wij als Ondernemingsraad op korte termijn
zullen gaan doen en welk standpunt wij daarbij zullen innemen.
De Ondernemingsraad is al enige tijd in overleg over dit onderwerp met de directeur (WORbestuurder) en met de PPMO projectgroep. Deze contacten zijn intensiever geworden in de
afgelopen twee weken omdat ons vanuit verschillende kanalen berichten bereikten over
onduidelijkheden in de uitvoering maar met name diverse meldingen van (bijna) ongevallen en
onveilige situaties.
Eind januari zijn wij als OR/OC hierover bijgepraat door de projectgroep waarbij we diverse zaken
rond veiligheid hebben aangekaart. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen. Wel is door de
projectgroep hierover met o.a. de Arbo Unie en de landelijke projectleider PPMO gesproken.
In de laatste vergadering van de Ondernemingsraad op 3 februari jl. hebben we de situatie rond
PPMO nogmaals besproken. Gezien het toenemend aantal meldingen over (bijna) ongevallen wilde
wij als OR niet wachten om over dit onderwerp pas op 17 februari as., de eerstkomende formele
overlegvergadering met de WOR-bestuurder, te spreken.
Na onze vergadering van 3 februari is informeel met de WOR-bestuurder gesproken. In dat gesprek
werd duidelijk dat de dag ervoor met o.a. de Arbo Unie een gesprek was geweest en dat over de
uitkomsten hiervan diezelfde week een Nieuwsflits zou verschijnen. De inhoud van het gesprek was
aanleiding om eerst de Nieuwsflits af te wachten in de veronderstelling dat daarin concrete acties
zouden staan beschrijven over de verbetering van de veiligheid daarmee ook de bestaande onrust
over PPMO (grotendeels) zou wegnemen.
De voorstellen die in de Nieuwsflits staan benoemd lijken op zichzelf prima, maar zijn in onze ogen
niet de concrete verbetering van die onveiligheid van enkele onderdelen van de PPMO en AK moeten
wegnemen.
Vandaag zullen wij bij de WOR-bestuurder om een spoedoverleg vragen voor begin volgende week.
Hierbij zullen wij voorstellen om of PPMO tijdelijk stop te zetten om in die tijd concrete aanpassingen
uit te werken die de veiligheid verbeterd, dan wel een aantal aanpassingen direct door te voeren ten
behoeve van de veiligheid. Ideeën hiervoor hebben ons inmiddels al bereikt en zullen wij zeker
benoemen. Voor ons staat veiligheid voorop.
Tot zover.
Namens de Ondernemingsraad en Onderdeel Commissie
Tom van Galen
Voorzitter OR VRZ

