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Ter besluitvorming

Beschrijving:
Algemeen:
Zoals in de vergadering van maart 2019 aangegeven wil de ODG graag inzetten op het verbeteren van
de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Hier wil de ODG, vanuit het positieve resultaat 2018 en
vervolgens uit de dekking van de verhoogde deelnemersbijdrage, € 100.000 per jaar voor uitgeven.
Aan het verzoek van de ODG liggen verschillende aanleidingen ten grondslag:
1. de arbeidsmarkt ontwikkeling in het Noorden;
2. vitaliteit van de medewerkers;
3. de bespreking in het Georganiseerd Overleg met de vakbonden over de cao bepaling.
Het AB heeft verzocht om meer duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die de ODG voor het
bedrag wil gaan treffen. De twee belangrijkste vragen waren: kunnen we met dit bedrag iets substantieels
toevoegen aan de arbeidsvoorwaarden en treffen we geen maatregelen die verdergaande financiële
effecten hebben in de toekomst.
In deze notitie voor het AB wordt, vanwege dat onderhandelingsproces, ingegaan op de hoofdlijnen.
Gekeken is naar drie mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden te versterken, te weten:
- Vitaliteit
- Persoonlijk budget
- Ouderenbeleid
De maatregelen zullen nader worden uitgewerkt (na een akkoord AB op deze lijn), aan het DB worden
voorgelegd voor een principieel besluit en vervolgens met de vakorganisaties besproken in het GO.
Indien er overeenstemming wordt bereikt met de vakorganisaties in het GO zal het voorstel voor
definitieve besluitvorming weer worden voorgelegd aan het DB. Voordat definitieve besluitvorming zal
plaatsvinden wordt de regeling voorgelegd aan de fiscus om de fiscale risico's uit te sluiten.
Vervolgproces

Datum
MT

Klik hier als u een datum

Ter

Ter

kennisgeving

besluitvorming

☐

☐

☐

☐

wilt invoeren.

OR

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Beslispunten

DB

20-6-2019

☐

☒

AB

12-7-2019

☐

☒

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
-

In te stemmen met de lijn in de notitie

-

De ODG de opdracht geven om de verschillende mogelijkheden verder uit te werken

Bijlagen:
•

Begrotingswijzigingen 2019

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

