
 

1 

 

 
 

Verslag van het overleg van de IBEV werkgroep P&O op donderdag 6 april 2017  

                                                                                     

 

Mededelingen van het bestuur  
 project Supporters voor Supporters FC Volendam, MEE – 6 maart jl. 

In april start het project Supporters voor Supporters bij FC Volendam voor kwetsbare 
jongeren (regio Waterland. Binnen het project gaan jongeren in een uitkering (Wajong, 
Wwb/participatiewet) - en een grote afstand tot de arbeidsmarkt - werkervaring opdoen 
binnen bedrijven). Voor dit project worden werkervaringsbanen gezocht - het is kosteloos 
en vanuit MEE wordt ondersteuning geboden. 

 OndernemersCafé op Locatie bij Mercuur Bouw – 22 maart jl.  

Het was een geslaagde bijeenkomst in een uiterst duurzaam ingericht 

bedrijfspand. 

 IBEV Algemene Ledenvergadering 

De ALV + themabijeenkomst wordt gehouden op 10 mei 2017  

 

Terugblik op P&O themabijeenkomst op 27 oktober jl. 

Het was zeker een geslaagde bijeenkomst – zeer goed voorbereid en gepresenteerd door 

de eigen werkgroep – chapeau!!  

 

Privacyregels: thans Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Melding, Datalekken in 

2018 Europese Privacy verordening. 

De regels worden aangescherpt! -  www.authoriteitpersoonsgegevens.nl 

Bij ziekte geen privégegevens (schriftelijk) in dossier opnemen / let ook op gegevens op 

USB sticks. 

Ter informatie wordt een presentatie over privacyregels/datalekken aan allen doorgezet. 

Advies: Inventariseer de risico’s en neem maatregelen, zet dat op papier en benoem een 

security officer, want voorkomen is beter dan genezen. De boetes zijn niet mals als je 

fouten maakt. 

 

Psycho Sociale Arbeidsbelasting (pesten, discriminatie, ongewenste omgangsvormen, 

werkdruk etc.) 

Diverse beleidsplannen werden eerder aan allen doorgezet. 

Zorg voor een beleidsplan - bedrijf/huisarts/bedrijfsarts zijn niet onafhankelijk - de regels 

zijn niet duidelijk.  

Advies: benoem iemand als vertrouwenspersoon - er zijn onafhankelijke 

vertrouwenspersonen. 

 

Ervaringen met mediation bij arbeidsconflicten (al dan niet met een ziekte/aspect) 

een casus wordt toegelicht. Mediation is een kostbare weg met weinig garantie – kosten 

mediator zijn vaak struikelblok voor werkgever. 

Optie is een ééndags-mediation: beide partijen willen een oplossing - partijen werken er 

1 dag hard aan om er uit te komen. 

Advies: ga aan de slag met mediation vooraf aan de ontslagprocedure – mediation 

wérkt! – ieders standpunten komen boven water. 

 

Een kort overzicht van de nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht 

Enkele recente uitspraken AR worden toegelicht. 

O.o.s.v. / de vordering / de beslissing worden toegelicht waarvoor veel dank. 

http://www.authoriteitpersoonsgegevens.nl/
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- op staande voet ontslagen worden tijdens ziekte komt vaker voor –billijke 

vergoedingen worden in hoger beroep vaak afgewezen. 

 

Zijn er ideeën of suggesties voor een P&O bijeenkomst najaar 2017? 

Voorstel themabijeenkomst ‘Veranderingen in de Privacyregels’ 

- donderdag 2 november 2017 – 20.00 uur 

- informatie wordt bij collegae opgevraagd  

 

Rondvraag 

Werknemer heeft voor 2e keer een sabbatical aangevraagd mogelijk om reden dat de 

functie te zwaar is (1e keer 4 maanden - nu 9 maanden). 

Werknemer wil alleen terugkomen in een expediteursfunctie. 

Advies: aansturen op opzeggen arbeidsovereenkomst door werknemer. 

 


