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Verslag van het overleg van de IBEV werkgroep P&O op donderdag 5 oktober 2017  

 

Mededelingen van het IBEV bestuur  

 de feestelijke uitreiking IBEV Jaarprijzen 2017 is op woensdag 13 december a.s. 

 de voorzitter zal tijdens de ALV 2018 zijn functie overdragen. 

 De namen van nieuwe IBEV bestuursleden worden genoemd  

 

Voorbereiding P&O themabijeenkomst op 16 november 2017 

o thema  : de nieuwe privacywetgeving 

o locatie  : Runderkamp Lounge – FC Volendam  

 

Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving – de jurisprudentie is bekend – er is 

geen praktijkervaring. 

Heeft ieder de zaak op orde?  Hoe gaat er gehandhaafd worden? 

Het stappenplan is bekend en staat op de website www.authoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Voorbereiding en samenstelling van het programma: 

 

Wat speelt er bij de bedrijven die participeren in de P&O kring? 

 efficiencyverbetering (Lean) – de drukkerij is onder de loep genomen – externe 

experts hebben het drukproces bekeken en aangepast - het plan om nieuwe 

machines aan te kopen kon van tafel. 

 verduurzaming – het milieuaspect heeft de volle aandacht – er zijn zonnepanelen 

aangebracht en er is een recycling bv opgericht – de afvalstroom naar Kras zal 

minder worden door recycling in eigen beheer.  

 nieuwe pensioenregeling – het bedrijf heeft altijd een eigen pensioenregeling 

gehad. Dat gaat veranderen in een Brand New Day pensioenregeling. 

 project Psycho Sociale Arbeidsbelasting – verbeterpunten voor het beleid zijn 

doorgevoerd - een externe vertrouwenspersoon en een externe 

klachtencommissie zijn aanwezig 

 Zorgverzekering –de collectieve zorgverzekering  

 Plan van aanpak bij RI&E  

 GDPR –standaardisering van HR binnen een bedrijf met diverse locaties met 

verschillende werkwijzen. Het nieuwe systeem wordt gefaseerd uitgerold, te 

beginnen in Nederland. 

 zitting in werkgroep gemeentelijk arbeidsbeleid. 

 binnen het bedrijf is een enquête /tevredenheidsonderzoek gehouden onder de 

werknemers. 

 nieuwe projecten zijn in gang gezet – o.a. de nieuwe corporate values met gedrag 

en vaardigheden welke verwacht worden van mensen op de diverse niveaus.  

 het project Supporters voor Supporters van Stichting MEE  

 

De wet DBA (de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, = de afschaffing van de 

VAR) zorgt nog steeds voor veel onzekerheid.  

In een artikel eerder in het tijdschrift Arbeidsrecht worden ook concrete handvatten voor 

de praktijk aangereikt. Modelovereenkomsten zijn er per branche. 

 

 
 

http://www.authoriteitpersoonsgegevens.nl/

