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In deze derde reguliere editie van de COR Krant
2016 informatie over diverse onderwerpen die
zijn behandeld in de COR- en overlegvergaderingen met de bestuurder d.d. 12 mei,
16 juni, 15 september, 13 oktober en
8 december.
Wijzigingen met betrekking tot de
afvaardiging in de COR
Arjan Visser heeft afscheid genomen van de
COR, in zijn plaats heeft Heinie van Lierop zitting
genomen in de COR.
Medezeggenschapsdag d.d. 06 september
De werkgroep nieuwe medezeggenschap heeft
op 6 september een medezeggenschapsdag
georganiseerd voor de OR-leden van alle in
Nederland gevestigde bedrijven van Koninklijke
BAM Groep nv (hierna de Groep). In totaal
kwamen ruim honderd medezeggenschapsleden
bijeen om samen te overleggen hoe een nieuwe
medezeggenschapsstructuur bij de Groep er uit
zou kunnen zien.
Het was een positieve en constructieve
bijeenkomst. De noodzaak tot verandering kwam
duidelijk aan bod en gaande de bijeenkomst
bleek de bereidheid tot verandering ook duidelijk
aanwezig.
We hopen zo snel mogelijk met de bestuurder
overeenstemming te krijgen over de nieuwe
medezeggenschapsstructuur, zodat we in het
nieuwe jaar kunnen starten met de
voorbereidingen voor de verkiezingen.
Instemming: Kaders individuele compensatie
2016
Deze instemming betreft de compensatieregelingen voor medewerkers die vanwege
verplaatsingen of organisatieaanpassingen
wijzigen van cao. Dit betreft wijzigingen van de
Klein-metaal of Rail cao naar de Bouw cao. Deze
kaderregeling is vastgesteld om te garanderen
dat medewerkers er niet in inkomen op achteruit
gaan. Deze regeling geldt steeds voor het
betreffende jaar en zal voor 2017 opnieuw ter
instemming voorgelegd worden aan de COR.
Advies: Organisatieaanpassing cluster Wonen
Er heeft binnen de cluster Wonen van BAM Bouw
en Vastgoed een organisatieaanpassing
plaatsgevonden. Dit betekent voor iedereen bij
Woningbouw een verandering. Is het niet van

standplaats dan wel in een gewijzigde
werkomgeving met een nieuwe leidinggevende.
Het adviestraject is doorlopen samen met een
voorbereidingscommissie en is naar tevredenheid
afgerond.
Instemming: Verlenging 61+ regeling
In juni is de 61+ regeling voor een half jaar
verlengd tot 1 januari 2017.
Advies: Verkoop aandelen Heilijgers
In augustus van dit jaar heeft de COR positief
geadviseerd over de verkoop aandelen Heilijgers.
De vrije rol die Heilijgers altijd binnen BAM heeft
gespeeld op gebied van projectontwikkeling
gecombineerd met bouwactiviteiten paste niet
meer in de nieuwe organisatiestructuur van BAM.
De overgang heeft plaatsgevonden met
toepassing van de wet Overgang van
Onderneming, wat betekent dat alle medewerkers
met dezelfde arbeidsvoorwaarden over zijn
gegaan. Ook de pensioenvoorzieningen zijn
gelijkwaardig overgegaan.
Instemming: Pilot Employee Engagement
Meting via BAM Panel
Voor het meten van de betrokkenheid van BAM
medewerkers (employee engagement) wordt er
een pilot gestart met medewerkers van Young
BAM en AAM. De COR heeft hiervoor
instemming verleend onder een aantal
voorwaarden, o.a. dat deelname aan deze pilot
vrijblijvend is en dat anonimiteit is gewaarborgd.
Instemming: Proces aanvraagprocedure
BAM-pas
De COR heeft ingestemd met de nieuwe
aanvraagprocedure voor de BAM-pas.
De medewerkers kunnen nu binnen MeOnline
zelf de BAM-pas aanvragen en daarbij ook zelf
een foto uploaden.
Instemming: Regeling opname vakantie- en
roostervrije dagen
De COR heeft instemming verleend op een
nieuwe regeling ‘opname vakantie- en roostervrije
dagen’.
Deze nieuwe verlofregeling is te vinden op:
BAM Plaza/HR wijzer/arbeidsvoorwaarden/verlof/
Verlofregeling per 1 januari 2017.

Instemming: Telefoonregeling
De COR heeft instemming verleend aan een
nieuwe telefoonregeling, waarbij de diversiteit van
mobiele telefoons, smartphones en accessoires
is komen te vervallen en er een standaard type
mobiele telefoon/smartphone door een direct
leidinggevende ter beschikking kan worden
gesteld. Deze nieuwe regeling is te vinden op:
BAM Plaza/HR wijzer/arbeidsvoorwaarden/
personeelsregelingen/telefoonregeling.

-

Advies: Organisatieaanpassing BAM Bouw en
Techniek
Voor BAM Bouw en Techniek heeft de COR een
adviesaanvraag ontvangen voor aanpassingen
en krimp binnen de organisatie als gevolg van
een teruglopende orderportefeuille bij
verschillende marktsegmenten. De aanvraag is in
behandeling genomen door een voorbereidingscommissie en is in november afgerond.
Advies: Verlenging pensioencontract
Amstelland 1
De COR heeft geadviseerd over de verlenging
van het pensioencontract met AEGON inzake
Amstelland 1. De communicatie naar de
verzekerden vindt plaats door AEGON.
Advies: Benoeming S.H. van Royen als
bestuurder BAM PPP Nederland bv
De COR heeft gebruik gemaakt van zijn recht om
advies uit te brengen over de benoeming van de
heer Van Royen als statutair bestuurder van de
vennootschap BAM PPP Nederland bv.
Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
COR-vergadering
met bestuurder

21 februari

09 maart

-

Onderbrengen activiteiten BAM Wegen
Materieel bij BAM Infra Materieel bv
Onderbrengen activiteiten BAM Infra Telecom
bv bij BAM Infra Materieel bv
BAM Infra Materieel bv onder BAM Infra NL
positioneren
Organisatieaanpassing BAM Infra Energie &
Water
Organisatieaanpassing BAM Infra afdeling
Finance (Shared Service Center)
Reductie bouwplaatsmedewerkers BAM Infra
regio Civiel
Herinrichting BAM Infra Speciale Technieken
(Her) positionering BAM Infra
Verkeerstechniek

Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
GOR-vergadering
met bestuurder

02 februari

16 februari

Tijdelijke GOR BAM Bouw en Vastgoed NL
Er heeft op 2 juni, 8 september en 1 december
een GOR-overlegvergadering plaatsgevonden
met Roel Vollebregt (bestuurder BAM Bouw en
Vastgoed NL) en Lajos Walbeek (directeur HR
BAM Bouw en Vastgoed NL).
De GOR heeft advies gegeven over de
organisatieaanpassing afdeling Communicatie
BAM Bouw en Vastgoed.
Deze adviesaanvraag was al aangekondigd
tijdens Back in Shape, maar toen was er nog te
weinig bekend over de inrichting van deze
afdeling.
Verder heeft de GOR nog een adviesaanvraag in
behandeling over de aanpassing van de
juridische structuur BAM Bouw en Vastgoed
Nederland bv.

Voorzitters- en secretarissenoverleg
23 maart

Tijdelijke GOR BAM Infra NL
Er heeft op 26 mei, 1 september en 24 november
een GOR-overlegvergadering plaatsgevonden
met Marinus Schimmel (bestuurder BAM Infra
NL) en Ghislaine Aarts (directeur HR BAM Infra
NL).
De GOR heeft hierin onderstaande
adviesaanvragen behandeld in samenwerking
met diverse voorbereidingscommissies:
- Capaciteitsaanpassing Capaciteitsbeheer
BAM Infra Rail bv
- Capaciteitsaanpassing Services BAM Infra
Rail bv

Eerstvolgende vergaderingen 2017
Overlegvergadering
GOR-vergadering
met bestuurder

31 januari

13 februari

De COR/GOR wenst u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.
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