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Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest; in december 2018 is de Ondernemingsraad 
advies gevraagd over een grote adviesaanvraag ten gevolge van een “global – cost saving” 
aankondiging gedaan in oktober van het jaar 2018. Deze adviesaanvraag betrof alle busi-
ness-units. Dus een intensieve periode met elkaar alsmede met de bestuurders en HR. De 
OR heeft frequent direct contact gehad met de betrokken direct leidinggevenden. Dat is als 
positief beoordeeld; zowel qua tijdsinvestering als qua duidelijkheid krijgen over de impact 
van het verdwijnen van bepaalde rollen. 

Al met al een bewogen start van het jaar 2019, waar we in die zin positief naar kunnen terug-
kijken, dat het proces zorgvuldig en met gepaste snelheid is doorlopen. Ook op de samen-
werking met de bestuurder alsmede HR en de vertegenwoordigers van de verschillende 
business units is als positief ervaren. 

Dat betekende niet dat hierna de rust terug keerde; met name binnen HMS was het onrustig. 
De samensmelting van de twee bedrijven en verder gaan onder de (voor beiden) nieuwe 
Essity vlag is een intensief proces geweest. Direct na de zomer werd Hans Kisjes aangekon-
digd als nieuwe Commercieel Directeur van HMS. Een periode waarin er intensief contact 
is geweest tussen OR, HR en Hans Kisjes. Een oudere adviesaanvraag (voor de cost saving) 
is uiteindelijk opnieuw ingediend met enkele wijzigingen, die na goedkeuring door de OR 
geïmplementeerd is. 

Zoals jullie kunnen lezen heeft de OR het verslagjaar veel adviezen afgegeven en zal deze 
middels updates in de overlegvergaderingen blijven volgen. 

Naast de adviesaanvragen heeft de OR een presentatie gekregen van Zorg van de Zaak met 
betrekking tot de resultaten van het periodiek medisch onderzoek (PMO). Dit is voor de OR 
een goede manier om inzicht te krijgen in het algemene welzijn van de medewerkers. Ook 
heeft dit jaar wederom de veiligheidsaudit plaatsgevonden met betrekking tot de werkruim-
tes, de actiepunten daaruit voortkomend zijn zorgvuldig opgevolgd door de interne organi-
satie. 
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