Unigarant
OR jaarverslag
2019

De voorzitter aan het woord
Beste collega,
Voor je ligt het jaarverslag 2019 van de OR Unigarant. Hierin willen we je als Ondernemingsraad graag meenemen in wat wij hebben gedaan en nog gaan
doen. Het is de eerste keer dat we onze activiteiten als OR op deze manier naar buiten brengen.
Trots op resultaten in 2019

terecht zijn gekomen. Toch brengt deze crisis ook veel onzekerheid met

dernemingsraad aangetreden met een nieuw dagelijks bestuur,

betekent dit bijvoorbeeld voor onze pensioenen? Onze pensioenover-

In het najaar van 2018 is er na de OR-verkiezingen een nieuwe Onbestaande uit Miranda Hesselink, Dirk Jan Dijkstra en ondergetekende

als voorzitter. Een prachtige rol die ik samen met mijn mede OR-leden

met veel plezier en passie vervul. Naast de prachtige bedrijfsresultaten
in 2019 van Unigarant als bedrijf, ben ik trots op wat we als OR hebben
weten te bereiken. We hebben als team veel geïnvesteerd in de wijze

waarop we samenwerken. Ieders inhoudelijke kwaliteiten zijn zo goed

mogelijk ingepast in de verschillende rollen. Het onderlinge vertrouwen
is groot en dat is belangrijk bij onze decentrale aanpak waarbij ‘commissies’ binnen verschillende deelgebieden een leidende rol hebben.
Dit is bijvoorbeeld tot uiting gekomen bij onze rol in de keuze van een

nieuwe pensioenuitvoerder, de totstandkoming van het ontwikkelingsbeleid en het actief betrekken van bijvoorbeeld de afdeling schade

die jammer genoeg (nog) geen vertegenwoordiging heeft in de OR. Je

eenkomst loopt af en we zullen dit jaar een nieuwe regeling moeten

opzetten. Hoewel thuiswerken door de crisis gemeengoed lijkt geworden, willen we toch met z’n allen graag weer naar kantoor terugkeren
zodra dit kan. Door de groei van Unigarant passen we steeds minder
goed in ons jasje en is het project Thuis 2.0 van start gegaan. Binnen

dit project waarin de uitbreiding van ons kantoor wordt gerealiseerd,
zullen we vinger aan de pols houden. De OR zet zich in om met elkaar

een zo prettig mogelijk werkklimaat te bereiken. Daarnaast wordt de OR

dit jaar bijvoorbeeld betrokken bij het proces waarbij de directie en P&O
met een projectgroep een nieuwe manier van beoordelen uitwerkt, die

zowel voor medewerkers als leidinggevenden betere handvatten moet
bieden.

leest er meer over in dit jaarverslag.

Kortom; ook 2020 wordt een jaar vol uitdagingen waarin we ons als

‘Sterke OR’

In het najaar van 2020 zullen er weer nieuwe OR-verkiezingen worden

De bestuurders van Unigarant en de OR hebben al jarenlang een

goede verstandhouding, waarin de OR een serieuze sparringpartner is.

De behoefte aan een sterke OR is bij de directie dan ook onverminderd
groot. Samen dienen we hetzelfde doel; continuïteit van de onder-

OR graag weer volop inzetten voor alle medewerkers van Unigarant!
georganiseerd voor de vacatures van leden wiens termijn afloopt.

Wij hopen hierbij op net zoveel animo van mensen die zich kandidaat
willen stellen als in 2018.

neming en een goede balans tussen de belangen van werkgever en

Heb je vragen over onze activiteiten of wat wij voor jou kunnen beteke-

op de relatie. Precies zoals dit past in onze cultuur.

Laat het ons weten en stuur een mail naar ondernemingsraad@uniga-

werknemer. We zijn van beide kanten scherp op de inhoud, maar zacht

Vooruitblik 2020

Terwijl ik dit voorwoord schrijf is de coronacrisis in volle gang. De bijna

nen?

rant.nl of benader één van de OR-leden.

500 medewerkers van Unigarant werken op een fantastische manier

Namens de OR van Unigarant,

we bij elkaar zitten. Als OR hebben we in deze tijd ook intensief contact

Peter Leever

vanuit huis en de operatie gaat bijna net zo goed door als wanneer
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zich mee. De wereld om ons heen is echt aan het veranderen en wat

met de bestuurder over deze nieuwe situatie waarin we met elkaar

Voorzitter
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Voor wie?

Facts & Figures 2019

De OR is er in de eerste plaats voor de

medewerkers van Unigarant, de achterban.
Daarnaast is de OR er ook – als gesprekspartner en als stem van de medewerkers
– voor de bestuurder en P&O.

Hoe?

22 10 8

De OR wil een goede gesprekspartner zijn

voor de bestuurder, directie en andere partijen. Daarbij hoort ook dat de OR op goede

wijze de belangen van de achterban vertegenwoordigd en een duidelijk klankbord en
luisterend oor is voor de medewerkers.

Wat doet de OR?

Een OR bestaat uit medewerkers van

OR overleggen

Unigarant die namens de alle collega’s het
overleg met de werkgever voeren.

De OR en de werkgever overleggen over

het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR geeft op onderwerpen
advies of heeft op bepaalde onderwer-

Overlegvergaderingen
met Bestuurder
en Manager P&O

Instemmingsaanvragen

2

Adviesaanvragen

1

Voordracht
standpunt

pen ook instemmingsrecht. Je leest in dit

verslag waar de OR zich in 2019 mee bezig

heeft gehouden en wat er in 2020 allemaal
gaat spelen.

Samenstelling OR & commissies

Peter Leever (voorzitter)
Dirk Jan Dijkstra (vice voorzitter)
Miranda Hesselink (secretaris)
Kim van Eck – Jansen (vice secretaris,
tevens reserve lid)
Dennis Giesselink
Jan Tichelaar
André de Vries
Robbin Buit
Jaquelien Hillarius
Roeland te Velde
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Commissies

Peter

Dirk Jan

Miranda

Arbeidsvoorwaarden

Jan

André

Roeland

x

x

x

Arbo & VGWM (Veiligheid,

Communicatie

x

Coördinatieteam ANWB

x

Robbin

x

x

x

x

x
x

x

Kim

x

x

x

FUWA

x

x

x

Talent Ontwikkeling

x

& Prestaties (TOP)
Verkiezingen

Jaquelien

x

Gezondheid, Welzijn & Milieu)

Pensioen

Dennis

x

x

x
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Omschrijving instemmings/adviesaanvragen 2019
2019

Advies

Instemming
aanpassing
contract arbodienstverlener

Instemming
tijdelijke
leaseregeling

11-2-2019

vertrouwen uitgesproken dat Unigarant met deze

De bestuurder heeft instemming gevraagd

waarin duurzaamheid belangrijker is en

de Human Capital Group te verlengen. Ten

Instemming

Ontwikkelingsbeleid en Potentieelmanagement

1

25-1-2019

Rapportage en plan van aanpak RI&E

1

6-2-2019

Benoeming Operationeel Directeur COO

1

Benoeming Operationeel Directeur COO
De OR heeft op 25 februari 2019 positief geadviseerd
ten aanzien van de benoeming van Linn Musters als
Operationeel Directeur. De OR heeft destijds haar

Instemming aanpassing tijdelijke leaseregeling Unigarant

1

22-3-2019

benoeming een uitstekende keuze maakt en haar

Instemming aanpassing contract arbodienstverlener

1

27-5-2019

waardering uitgesproken voor de wijze waarop de OR is

Wijziging IT en Innovatie

1

10-7-2019

Affinancieren VPL regeling in 2019

1

26-7-2019

Regeling Data en Telecommunicatie Hulpmiddelen

1

9-8-2019

Digitale handtekening

1

23-8-2019

Vertrouwenspersoon Ongewenst gedrag

1

11-10-2019

2
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Overige onderwerpen

Wijziging IT
en Innovatie

Affinancieren
VPL regeling

Door het samenvoegen van de afdelingen

De overstap van het ANWB Pensioenfonds

Innovatie was het mogelijk om de afdeling

tief ingewikkelde klus. Een aantal collega’s

IT en Innovatie onder de directeur IT &

Bijpraten bedrijfsarts, BMW

23-3-2019

te herpositioneren. Voor een aantal

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Standpunt voordracht tot benoeming commissarissen
Presentatie Online Verzekeren
Presentatie Change Klantcontact

Sportief

2-7-2019
29-11-2019
16-12-2019

een aantal wijzigingen; naast de bedrijfs-

arts zal de bedrijfsverpleegkundige worden

ingezet, er wordt gewerkt met taakdelegatie;
de bedrijfsarts zal meer worden ingezet op
hebben voor preventietaken.

4-12-2018

juli 2019

opzichte van het huidige contract zijn er

complexe problematiek en meer aandacht

Kennismaking bedrijfsmaatschappelijk werkster

Schadelunches
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aangehaakt bij het invullen van deze vacature.

en ontvangen om het huidige contract met

aanpassingen binnen de verschillende
domeinen was een advies vanuit de
OR verplicht.

De OR heeft de adviesaanvraag in juli

ontvangen. Vanuit IT zijn er nog een aantal
zaken toegelicht waarna de OR positief
heeft geadviseerd op 18 juli.

naar de Nationale APF is een administramaakt nog gebruik van de zogenaamde

VPL regeling (Vut Prepensioen en Levensloop). Deze regeling loopt tot 2020. Om te
voorkomen dat de Nationale deze regeling nog voor één jaar moet inregelen is
afgesproken de regeling al in 2019 af te

financieren. De betreffende medewerkers
ondervinden hier geen nadeel van en het

scheelt een hoop extra werk. De Ondernemingsraad heeft daarom ingestemd met
dit verzoek.

Digitale
handtekening
Op 23 augustus ontving de OR een instem-

mingsaanvraag voor de digitale handteke-

ning. Door te gaan werken met een “digitale
handtekening” i.p.v. een “natte handtekening” kunnen we snelheid, transparantie

De leaseregeling van Unigarant sloot

onvoldoende aan op de huidige praktijk
bijvoorbeeld de elektrische auto een steeds
prominentere plek inneemt. De Ondernemingsraad denkt mee in het ontwikkelen

van een nieuw leasereglement. Omdat er
een aantal auto’s besteld moest worden
hebben we ingestemd met een tijdelijke

leaseregeling waarin bijvoorbeeld de keuze
voor een dieselauto in beginsel niet meer
mogelijk is.

Ontwikkelingsbeleid en
Potentieel
management

en betrouwbaarheid bevorderen en het

Op 25 januari hebben wij de instemmings-

uitgangspunt vanuit P&O inzake het verbe-

eel Management ontvangen. Het nieuwe

is ook nog beter voor het milieu. Een mooi

teren van de interne dienstverlening naar

de medewerkers. Na meegenomen te zijn in
het proces en de juridische onderbouwing
heeft de OR het onderling besproken en
instemming verleend.

aanvraag Ontwikkelingsbeleid en Potentibeleid is een verbetering. Er zijn meer
mogelijkheden voor functie en niet-

functie- gebonden ontwikkelactiviteiten.
De Ondernemingsraad ondersteunt de

visie dat bij Unigarant ontwikkeling en leren
vanzelfsprekend is.
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Rapportage en plan
van aanpak RI&E

Extern Vertrouwenspersoon Ongewenst
gedrag

Bijpraten bedrijfsarts en
bedrijfsmaatschappelijk
werkster

laatste update van de RI&E heeft plaatsgevonden in 2012. Met

De OR heeft een instemmingsaanvraag vertrouwenspersoon

Op 4 november 2019 zijn de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschap-

afgerond en de eerste werkervaringen in het pand waren op-

extern in te huren. De OR heeft instemming verleent met daarbij

bijpraatsessie is er met name gesproken over duurzame inzet-

Op verzoek van Unigarant heeft de Human Capital Croup

een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De
de RI&E is gewacht tot de verbouwing van ons kantoor was

gedaan. Met de RI&E en het recent GPTW-onderzoek beschikt
Unigarant weer over een actuele en complete inventarisatie
van de arbeidsomstandigheden. Dit vormt de basis voor de

arbo-acties de komende jaren. Om deze acties met betrek-

king tot arbeidsomstandigheden overzichtelijk te managen,

ongewenst gedrag ontvangen om de vertrouwenspersoon
de aanbeveling dat er voldoende aandacht wordt besteed

aan de communicatie richting medewerkers en de benaderbaarheid van deze externe vertrouwenspersoon, zodat

medewerkers hier zo min mogelijk belemmeringen ervaren.

zal er worden gewerkt met één geïntegreerd plan van aanpak
voor: gesignaleerde RI&E-risico’s, de gesignaleerde verbeter-

punten uit BHV-trainingen en de actiepunten die voortkomen
uit het GPTW-onderzoek.

De VGWM (Veiligheid Gezondheid Welzijn & Milieu) commissie
van de OR heeft het plan van aanpak inhoudelijk doorge-

Voordracht benoeming
commissarissen

nomen, risico’s en verbeterpunten besproken met P&O en

De OR heeft in juni 2019 kennis genomen van de voordracht

instemmingsaanvraag rondom RI&E (Risico Inventarisatie &

heeft op 2 juli aangegeven dat ze deze voordracht van harte

de preventiemedewerker. De OR heeft daaropvolgend een
Evaluatie) ontvangen en akkoord gegeven.

van Theo Brink tot lid van de RvC van Unigarant en UVM. De OR
onderschrijft en hoopt op een succesvolle samenwerking met
de RvC in haar nieuwe samenstelling.

Regeling Data en
Telecommunicatie
Hulpmiddelen

Kennismaking
bedrijfsmaatschappelijk
werkster

Onze Regeling Data en Telecommunicatie Hulpmiddelen

Unigarant heeft eind 2018 afscheid genomen van Elly de Jong

naar de huidige tijd. De instemmingsaanvraag is in augustus

deze functie overgenomen en is op 4 december 2018 gestart.

stamde uit 2016. Het was daarom tijd dat deze werd verfrist
2019 voorgelegd aan de OR. Wij hebben de instemmings-

aanvraag in de OR-vergadering besproken. Ook wij zagen

de noodzaak om de regeling aan te passen naar de huidige

normen. De OR heeft daarom op 5 september 2019 ingestemd
met de wijziging op de Regeling Data en Telecommunicatie
Hulpmiddelen.

als bedrijfsmaatschappelijk werkster. Tineke Veenje heeft
De OR heeft in februari 2019 kennisgemaakt met Tineke
Veenje.

pelijk werkster aangeschoven bij het OR overleg. Tijdens deze

baarheid, ziekteverzuim en evt aanvullende mogelijkheden om

dit te verlagen, mantelzorg, leeftijdsbewust beleid en de rol van
de nieuw aangestelde bedrijfsverpleegkundige.

Presentatie Change
Klantcontact
Het is de OR niet ontgaan dat er veel gaande is op Klant-

contact. De woorden: change, agile, digitalisering en ventielen
klinken door de wandelgangen. Daar wil de OR wel meer van
weten. Linn heeft daarom een presentatie gegeven en de

OR bijgepraat over de plannen van Klantcontact. De OR blijft

betrokken in het proces en zal ook zelf informatie ophalen bij

de collega’s van Klantcontact. (Dit is gebeurd door middel van
lunches in februari 2020)

Pensioen
In 2018 hebben wij instemming verleend voor de overgang

naar een pensioenfonds in een APF vorm. In 2019 heeft de be-

stuurder gekozen voor De Nationale APF. Aangezien wij samen
met de ANWB in een pensioenkring zitten vinden wij het als OR

belangrijk dat wij invloed houden. Wij hebben ons daarom hard
gemaakt voor een gegarandeerde zetel voor Unigarant in het

Belanghebbenden Orgaan van het APF. Daarnaast hebben wij
inzage en invloed gehad in de communicatie. Gedurende het
hele traject zijn wij goed geïnformeerd door de bestuurder en
hebben wij prima contacten gehad met het ANWB Pensioenfonds. Wij zien vol vertrouwen de verdere samenwerking
met De Nationale APF tegemoet.
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Thuis 2.0

We zitten nog geen twee jaar in ons vernieuwde

Vooruitblik
2020
Contract ARBO

Update BHV beleid
en contract ARBO

Mobiliteitsbeleid

ANWB is mobiliteit en dit is een maatschappelijk

Contract ARBO

Contract
arbo

Het contract Arbo dienst Human Capital Group

loopt eind 2020 af. Er zal waarschijnlijk een marktonderzoek worden gedaan c.q. andere partijen
worden benaderd.

Eigentijdse
arbeidsvoorwaarden

De OR houdt

Lunchbijeenkomsten
afdeling Klantcontact

zich het komende

Mobiliteitsbeleid

jaar onder andere

Pensioenregeling
Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

Mobiliteitsbeleid

Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

bezig met
bijgaande

Eigentijdse
Arbeidsoorwaarden

onderwerpen.

Thuis 2.0

Eigentijdse arbeidsvoorwaarden

De Ondernemingsraad vraagt zich of arbeidsvoorwaarden nog van deze tijd zijn. Wij zien ruimte voor
verbetering. Wij gaan daarover dit jaar met de

bestuurder in gesprek. Hopelijk worden nog dit jaar

Update BHV beleid en
contract ARBO

optimaal organiseren. Daarbij valt te denken aan

nend traject en komt in de plaats van de “oude”

de rol van het OV, (elektrisch) fietsen, carpoolen, de
auto, parkeren en de wetgeving en fiscaliteiten die
daarbij komen kijken. In 2020 willen we hier met de

werkgever, zoveel mogelijk in lijn met de ANWB, een
mobiliteitsbeleid beschikbaar krijgen.

TOP (Talent, Ontwikkeling, Prestatie) is een spanbeoordelings- en functioneringssystematiek. Geen
“Voldoende” meer! Er is een projectgroep TOP die

de bestuurder adviseert. In die projectgroep zit een
afgevaardigde van de Ondernemingsraad. De

verwachting is dat iedereen vanaf juli/augustus

aan de hand van de nieuwe kaders en uitgangs-

aan een update. Het BHV-beleidsplan heeft tot doel

te houden met alle medewerkers binnen Uni-

garant, in het bijzonder de medewerkers van de
relatief grote afdelingen, zoals Klantcontact en

Inmiddels zijn onze pensioenen overgedragen naar
overdracht is voor alle betrokkenen een intensief

Zoals het nu lijkt zal er een gegarandeerde vertegenwoordiging van Unigarant zijn in het Belang-

hebbendenorgaan van De Nationale. Nu we samen
met ANWB in een zogenaamde single client kring

zijn opgenomen hecht de Ondernemingsraad aan

het borgen van invloed van Unigarant in dit orgaan.

In 2020 lopen de afspraken mbt het financieren van
de pensioenafspraken (door de werkgever) af. Dit

is een belangrijk gespreksonderwerp tussen OR en

punten werkt en samenwerkt.

Het huidige BHV-beleid dateert van 2012 en is toe

te komen tot een borging en instandhouding van

de wettelijke taakuitvoering van de BHV-organisatie
van Unigarant . Om het uitgangspunt vast te

kunnen stellen, wordt door Unigarant uitgegaan

van de maatgevende factoren (risico’s) die binnen
Unigarant aanwezig zijn. Het opgestelde BHV-

beleid zal uitvoerig worden doorgenomen met
de VGWM commissie.

bestuurder in 2020.

Verkiezingen

met medewerkers Klantcontact gepland. De OR

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

vier huidige OR leden waarvan de zittingstermijn

aanmeldingen voor deze lunchbijeenkomst.

vrijwillige medewerkeronderzoek is bedoeld om de

bijzonder goed bevallen. In navolging hiervan zijn
er in de week van 24 februari een drietal lunches

was bijzonder positief verrast door de hoeveelheid

Lunchbijeenkomsten
afdeling Klantcontact

TOP

voorbeeld zijn hoe bedrijven dit groen, duurzaam en

traject geweest.

Wij vinden het als OR belangrijk om direct contact

medewerkers van Schade. Dit is van beide kanten

Verkiezingen

organiseren. Immers wij zelf moeten het lichtend

Update van het BHV-beleid

heeft de OR een aantal lunches georganiseerd met

Pensioenregeling

de medewerkers tijdens de bouwperiode.

De Nationale APF. De keuze voor De Nationale en de

het belangrijk dat de medewerkers ons weten te

TOP

hoe beperken we zoveel mogelijk de overlast voor

Lunchbijeenkomsten afdeling
Klantcontact

vinden en de OR als laagdrempelig ervaren. In 2019

Verkiezingen

werkers in relatie tot wonen en werk meer dan goed

Wat is de voortgang, hoe komt het eruit te zien en

Pensioenregeling

er leeft binnen de afdeling. Anderzijds vinden we

Thuis 2.0

belang dat we mobiliteit van onze eigen mede-

iedere Overlegvergadering staat dit op de agenda.

een aantal voorwaarden verbeterd.

Schade. Enerzijds om te horen wat er speelt en wat

TOP

groot en complex vraagstuk. Het is van groot

pand, en er zijn alweer nieuwe verbouwplannen. In

Dit jaar staat de PMO weer op de kalender. Dit

gezondheidsrisico’s bij het werk zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken. De OR zal bij dit traject
aangehaakt worden.

In oktober staan de verkiezingen voor de deur. Er zijn
afgelopen is. Tijdens de verkiezingen van twee jaar

geleden is helaas niemand van de Schadeafdeling

gekozen. Erg jammer! Het is belangrijk dat zo’n grote
afdeling vertegenwoordigd wordt binnen een OR.
We verwachten dus weer een mooie verkiezingsstrijd!
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