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In deze eerste reguliere editie van de COR Krant
2017 informatie over diverse onderwerpen die
zijn behandeld in de COR- en
overlegvergaderingen met de bestuurder
d.d. 31 januari, 21 februari en 9 maart.
Nieuwe medezeggenschap
De werkgroep nieuwe medezeggenschap is al
geruime tijd bezig met de inrichting van een
nieuwe medezeggenschap. Op 6 april heeft de
werkgroep het laatste voorstel van de nieuwe
medezeggenschapstructuur besproken met alle
huidige OR-en.
Aan het eind van deze middag hebben alle ORvertegenwoordigers met een paraaf hun akkoord
gegeven op de nieuwe structuur.
 MZ 2-daagse
Op 15 en 16 mei 2017 worden met alle OR-leden
de reglementen, de faciliteitenregelingen en de
kiesgroepen vastgesteld.
 Verkiezingen
De werkgroep is in samenwerking met de
afdeling Communicatie een verkiezingscampagne
aan het voorbereiden. Het streven is in het
vierde kwartaal van dit jaar verkiezingen te
houden.
Instemming: Kaders individuele compensatie
2017
Deze instemming betreft de compensatieregelingen voor medewerkers die vanwege
verplaatsingen of organisatieaanpassingen
wijzigen van cao. Dit betreft wijzigingen van de
cao Metaal & Techniek (kleinmetaal) of cao
Railinfrastructuur naar de cao Bouw & Infra. Deze
kaderregeling is vastgesteld om te garanderen
dat medewerkers er niet in inkomen op achteruit
gaan. Deze regeling geldt steeds voor het
betreffende jaar.
Instemming: Verlenging 61+ regeling
In januari is de 61+ regeling voor een half jaar
verlengd tot 1 juli 2017.
Instemming: Medewerkersbetrokkenheidmeting via BAM Panel
De COR heeft instemming verleend aan het
opstarten van een continu meting naar de
medewerkersbetrokkenheid (employee
engagement) bij BAM Infra Nederland bv,

BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv en BAM
Stafgroep.
Instemmingsaanvraag: Buitenlandregeling
voor uitzending buiten Europa
De bestuurder heeft deze instemmingsaanvraag
ingetrokken. Reden hiervoor is dat men eerst op
groepsniveau de kaders/uitgangspunten voor
internationale mobiliteit wil bepalen. Dit zal naar
verwachting in de loop van dit jaar worden
vormgegeven. Dit betekent dat er voorlopig niets
verandert.
Instemmingsaanvraag: Aanpassing BAM
variabele beloningsregeling
Bij deze instemmingsaanvraag gaat het niet om
een wijziging van het systeem, maar om een
wijziging in het bepalen van de referteperiode
waarover wordt uitbetaald.
De COR heeft hierover vragen gesteld en
verwacht op korte termijn te kunnen gaan werken
aan een instemming.
Instemmingsaanvraag: BAM Internal
Misconduct Reporting Procedure
De sociale commissie van de COR heeft deze
regeling, ook wel Klokkenluidersregeling
genoemd, in behandeling.
Er is overeenstemming over de tekst van de
regeling, maar er zijn nog enkele aanvullende
vragen gesteld. Na beantwoording van de vragen
gaat de commissie werken aan een instemming.
Voordracht nieuwe commissaris
de heer G. Boon
De benoemingscommissie van de COR heeft op
7 februari een gesprek gehad met de heer
G. Boon. De COR heeft hierover een positief
advies gegeven aan de bestuurder.

Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
COR-vergadering
met bestuurder

10 mei
08 juni
Voorzitters- en secretarissenoverleg
15 juni

Tijdelijke GOR BAM Infra NL
Op 2 en 16 februari is er een GOR- en overlegvergadering gehouden met Marinus Schimmel
(bestuurder BAM Infra NL) en Ghislaine Aarts
(directeur HR BAM Infra NL). De volgende
onderwerpen zijn besproken:
-

-

Adviesaanvraag: Organisatiewijzigingen BAM
Infraconsult bv. is afgerond. Alle betreffende
medewerkers zijn hierover geïnformeerd.
Jaarcijfers 2016 en het OP 2017.
Adviesaanvraag: Onderbrengen
wagenparkbeheer BAM Infra Rail bv bij BAM
Infra Materieel bv nog in behandeling.

Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
GOR-vergadering
met bestuurder

04 mei

18 april

Tijdelijke GOR BAM Bouw en Vastgoed NL
Op 23 februari en 3 april is een GOR- en
overlegvergadering gehouden met Roel
Vollebregt (bestuurder BAM Bouw en Vastgoed
NL) en Lajos Walbeek (directeur HR BAM Bouw
en Vastgoed NL). De volgende onderwerpen zijn
besproken:
-

-

Jaarcijfers 2016, door Henri de Pater
(Financieel directeur)
Adviesaanvraag: Nieuwe juridische structuur
binnen Bouw en Vastgoed is afgerond.
Adviesaanvraag: Herpositionering Fire
Protection is afgerond. De betreffende
medewerkers zijn hierover geïnformeerd.
Instemmingaanvraag in behandeling:
Installeren van een voertuigvolgsysteem in
alle bedrijfsauto’s van BAM Bouw en
Vastgoed NL.

Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
GOR-vergadering
met bestuurder

09 mei

23 mei

Reacties naar:
Secretariaat COR/GOR
Estrella Bout-Hieselaar (ambtelijk secretaris)
Telefoon (030) 659 85 95
Email: cor@bamgroep.nl

