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Opleidingsplan en notitie Persoonlijke
ontwikkelingsplannen
Wij kregen op 24 februari de nota’s
Opleidingsplan 2003 en Persoonlijke
Ontwikkelingsplannen ter instemming
voorgelegd.

Deze twee notities zijn nauw met elkaar
verbonden. Met het Opleidingsplan 2003 hebben
wij direct ingestemd. Voor de notitie Persoonlijke
ontwikkelingsplannen (POP) lag dat iets anders.
Deze POP-gesprekken gaan namelijk deel
uitmaken van de functioneringsgesprekken. In
het gesprek tussen leidinggevende en
medewerker worden afspraken gemaakt over
ontwikkelingen in de functie of de organisatie, de
eisen en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en
hoe deze door opleiding en/of coaching bereikt.
kunnen worden. Ook afspraken over
terugbetaling bij het verlaten van de organisatie
of het afbreken van de studie zijn onderdeel van
het gesprek.Bedoeling is om in 2003 te starten
met de POP-gesprekken.

Omdat we de invoering POP’s een belangrijke
ontwikkeling vinden in het personeelsbeleid
hebben we ervoor gekozen deze in een
studiedag van de OR, tesamen met Len de Vries
en Rene Kelder, eens goed door te nemen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de notitie
nu nog een ‘kale’ regeling is, zonder
speerpunten voor de toekomst en zonder
personeelsbeleid. Lopende het
organisatieontwikkelingstraject moet deze dan
ook zijn uiteindelijke vorm gaan krijgen.

Met de afspraak dat de OR nauw betrokken blijft
bij de ontwikkeling, hebben wij ingestemd met de
notitie POP.
Arie Oskam neemt als vertegenwoordiger van de
OR deel aan de nog te starten werkgroep
professionaliteit en vakmanschap.

De drie projecten
De OR is door Chris Stam bijgepraat over de
stand van zaken met betrekking tot Herob. Ook

de Strategische Visie en het OO traject zijn vaste
punten in de overlegvergadering.

De Strategische Visie is door de OR voor
kennisgeving aangenomen.

In het kader van de Herob vindt de OR het
vreemd dat het tekort van ruim 6 mljn zo snel is
teruggebracht naar 1,9 mljn euro. We zijn
benieuwd naar de invulling van het resterende
tekort. Yvonne Passchier en Johan Marks zijn
onze herob-rapporteurs.

Cursusdagen OR
In april heeft de OR 2 cursusdagen gepland. De
eerste was op 2 april, de tweede op 22 april. Op
deze dagen hebben wij, zoals eerder gemeld,
gesproken over de POP’s.
Verder zijn er afspraken gemaakt voor effectiever
vergaderen. Zo is er afgesproken om per
vergadering niet meer dan twee onderwerpen
inhoudelijk te behandelen. Dit geldt ook voor de
overlegvergaderingen. Het gaat de OR om de
inhoud. We bespreken liever een onderwerp
diepgaand dan 10 oppervlakkig. Onze beeld- en
oordeelsvorming moeten juist zijn, anders lopen
we later tegen ongewenste situaties op. Verder
moeten we ons niet onnodig gek laten maken.

Agenda volgende overlegvergadering 
Voor de vergadering van 19 mei staan de
volgende onderwerpen gepland:
- Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening
- Opdrachtgeverschap reïntegratie. 
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