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Adviesaanvraag: Optimalisatie BAM Infra
Wegen regio Zuidwest
De COR heeft geadviseerd over de optimalisatie
bij BAM Infra Wegen regio Zuidwest. Zowel de
omzet, de groei in gespecificeerde
marktsegmenten en het rendement bleven
achter bij de verwachtingen. Inmiddels is de
optimalisatie gerealiseerd.

In deze tweede reguliere editie van de COR
Krant 2016 informeren wij jullie over diverse
onderwerpen die zijn behandeld in de COR- en
overleg-vergaderingen van 14 januari, 28
januari, 18 februari, 24 maart en 14 april.
Wijzigingen met betrekking tot de
afvaardiging in de COR
Hans Dijkstra en Matthijs Misset hebben
afscheid genomen van de COR.
Roland Robben heeft de plaats ingenomen van
Hans Dijkstra. Roger Pepels volgt Matthijs
Misset op.

Zowel voor IAM als voor BAM Infra Wegen regio
Zuidwest geldt dat ondanks de adviezen en
afspraken die zijn gemaakt, de COR zich ervan
bewust is dat het voor iedereen een zeer
ingrijpende situatie is geweest.
Wij zullen erop toezien dat de gestelde
voorwaarden worden gerespecteerd en
opgevolgd.

Verlenging zittingsperiode dagelijks bestuur
COR
De zittingsperiode van het dagelijks bestuur van
de COR liep 28 maart jl. af. De COR heeft
tijdens de overlegvergadering van 24 maart jl.
besloten om de zittingsperiode te verlengen,
totdat een besluit is genomen over de nieuwe
medezeggenschapsstructuur binnen BAM.
De bestuurder heeft hiermee ingestemd en de
vakbonden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Adviesaanvraag: Verkoop transportmaterieel
en verplaatsing keuringen en materieel BAM
Infra Verkeerstechniek
De COR onderschrijft in zijn advies de nut en de
noodzaak van de bestuurder om het
transportmaterieel van BAM Infra
Verkeerstechniek te verkopen aan de firma
Lafeber en om tevens de keuringen en materieel
te verplaatsen naar BAM Materieel in Lelystad.
Inmiddels is de verkoop aan Lafeber
gerealiseerd en hebben de boventallige
medewerkers een contract aangeboden
gekregen bij Lafeber.

Werkgroep Nieuwe medezeggenschap
In verband met een pilot die is voorgesteld om
bij BAM Infra Nederland te starten met een
nieuwe opzet van medezeggenschap, was 26
april jl. een bijeenkomst georganiseerd met de
werkgroep, de bestuurder en de directeuren van
de Businessunits. Zodra de uitgangspunten met
betrekking tot de zeggenschap duidelijk zijn
kunnen er verdere stappen gemaakt worden met
betrekking tot het samenstellen van een nieuwe
medezeggenschap. Dit alles gaat in nauw
overleg met de leden van de centrale
ondernemingsraad en de onderliggende
ondernemingsraden.

Adviesaanvraag: Uitvoerder Netto Pensioen
De bestuurder heeft na het advies van de COR
definitief gekozen voor een pensioenuitvoerder.
De 100K-regeling wordt ondergebracht bij een
andere verzekeraar. €100.000,- is de
inkomensgrens voor fiscaal gefaciliteerd
pensioen.
Adviesaanvragen met betrekking tot
hoofdstructuur BAM Bouw en Vastgoed
De inrichtingsprincipes voor de
werkmaatschappij, waarop deze aanvraag is
gebaseerd, zijn:
 Een eenvoudige organisatiestructuur;
 Adequate samenwerking;
 Lagere (in)directe algemene kosten (AK);
 Zo min mogelijk bv’s.

Adviesaanvraag: Reorganisatie BAM Infra
Asset Management (IAM)
Vanwege achterblijvende resultaten en het feit
dat de kosten van de huidige organisatie van
IAM niet meer in evenwicht zijn met de baten
was een reorganisatie noodzakelijk.
De COR heeft in samenspraak met
medewerkers van IAM het advies geschreven.
Inmiddels is de reorganisatie gerealiseerd.
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De werkmaatschappij zal worden onderverdeeld
in twee nieuwe clusters van activiteiten, te
weten:
 Cluster Wonen – dat wordt samengesteld uit
BAM Woningbouw en AM.
Mario Broos is benoemd tot statutair
bestuurder en voorzitter.
 Cluster Bouw en Techniek – dat bestaat uit
BAM Bouw en Techniek en AM Real Estate
Development. Jan Kempkens is benoemd tot
statutair bestuurder en voorzitter.
De COR heeft positief geadviseerd over de
hoofdstructuur en de benoemingen.
Het komende kwartaal wordt gezamenlijk met
het management, de medewerkers en de
medezeggenschap gewerkt aan ‘verbeteren van
de interne samenwerking’.

als voor alle medewerkers duidelijk is welk
gedrag niet getolereerd wordt binnen de BAMorganisatie en in welke situaties
en omstandigheden een sanctie kan worden
opgelegd. Bij de instemming heeft de COR
aangegeven om de sancties jaarlijks te
evalueren. Reden hiervoor is met name toetsing
van de eenduidigheid bij de genomen sancties.
Van werkgeverszijde is hier begrip voor en wordt
gezamenlijk gekeken hoe hier een goede
invulling aan gegeven kan worden.

Eerstvolgende vergaderingen 2016

Adviesaanvraag: Organisatieaanpassing
afdeling Communicatie BAM Infra Nederland
In het kader van Back In Shape heeft de
bestuurder van BAM Infra NL aangegeven om
de ‘oude’ afdelingen Communicatie en PR
samen te voegen en de aanwezige kennis te
bundelen.
De COR heeft in samenspraak met de
medewerkers van de afdeling Communicatie en
PR een advies geschreven.
Na goed overleg zijn de adviezen en afspraken
overgenomen door de bestuurder. De
medewerkers zijn inmiddels op de hoogte
gesteld van het besluit.
Instemmingsaanvraag: Vakantietoeslag
regeling UTA
In de huidige vakantietoeslagregeling staat
opgenomen hoe de uitbetaling van de
vakantietoeslag plaatsvindt. Als gevolg van de
nieuwe cao Bouw & Infra 2015-2017 is het
noodzakelijk om deze regeling aan te passen.
De COR is gevraagd om instemming te verlenen
op de wijziging van de uitbetaling.
Met ingang van 1 januari 2016 hebben alle UTAmedewerkers de beschikking over een
individueel budget (IBU). De jaarlijks door
werkgever uit te betalen vakantietoeslag maakt
hiervan onderdeel uit. De COR heeft hiermee
ingestemd.
Instemmingsaanvraag: Sanctiebeleid
De COR is gevraagd om instemming te verlenen
om één uniform Sanctiebeleid, inclusief
bezwaarprocedure, te introduceren binnen de
organisatie van Koninklijke BAM Groep, op basis
waarvan het zowel voor directie en management
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COR-vergadering

Overlegvergadering
met bestuurder

16 juni
13 oktober
15 december

12 mei
15 september
10 november

Tijdelijke GOR BAM Bouw en Vastgoed NL
Tijdelijke GOR BAM Infra NL
Op 10 maart jl. vond een extra COR-vergadering
plaats in plaats van een GORoverlegvergadering.

Er heeft op 25 februari jl. een GOR
overlegvergadering plaatsgevonden met Marinus
Schimmel (bestuurder BAM Infra NL) en
Ghislaine Aarts (directeur HR BAM Infra NL)

De COR heeft deze extra bijeenkomst gebruikt
om kennis te maken met Roel Vollebregt, de
nieuwe bestuurder van BAM Bouw en Vastgoed.

Op de agenda stond o.a. het onderwerp
veiligheid en Marinus Schimmel heeft een
presentatie gegeven over het Operationeel plan
2016 BAM Infra NL / Q4-2015, belangrijke
tenders en de markt ontwikkeling.

Eerstvolgende vergaderingen 2016
GOR/Overlegvergadering
met bestuurder
02 juni
08 september
01 december

De voorzitter van de GOR (Henk Oosterman) zal
binnenkort enkele stafmedewerkers benaderen
om zitting te nemen in de tijdelijke GOR BAM
Infra NL, zodat de staf ook is vertegenwoordigd.
Verder heeft de GOR positief geadviseerd op de
adviesaanvraag ‘Oplossing huisvestingsklachten
Zwolle’.
In deze adviesaanvraag werd gevraagd om de
huisvestingsklachten op de locatie in Zwolle op
te lossen door te verhuizen naar een BAM
locatie in Nieuwleusen. Inmiddels wordt de
verhuizing in gang gezet.

Reacties?
Secretariaat Centrale ondernemingsraad /
Groeps ondernemingsraad
Estrella Bout-Hieselaar
Telefoon (030) 659 85 95
E-mail: cor@bamgroep.nl

Eerstvolgende vergaderingen 2016
GOR/Overlegvergadering
met bestuurder
26 mei
01 september
24 november
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