
 

Ervaringen van OC+ Yacht-leden 

‘Dit is mijn vierde jaar binnen de medezeggenschap van Yacht. Roerige tijden waarbij er 

regelmatigberoep op de ondernemingsraad is gedaan. Maar daarom zit ik in de ondernemingsraad. 

Invloed uitoefenen op het bedrijf waarbinnen ik werk. Dat zal binnen de opzet van de nieuwe 

medezeggenschap nog meer gevraagd worden. De doelstelling is om in een vroeg stadium met 

bestuurder om tafel te zitten om onder andere visie en strategie te bespreken en vorm te geven. 

 

Wat mij betreft ideaal om gezamenlijk te werken aan een nog beter bedrijf en daarbij maximale 

invloed van de werknemers te faciliteren. 

 

Deelnemen aan de medezeggenschap is voor mij betrokkenheid bij het bedrijf Yacht. 

Betrokkenheid bij de mensen die er werken en bij de omgeving die het bedrijf beïnvloeden. Een 

evenwicht te vinden daartussen behoort tot de dagelijkse taken van de medezeggenschap. Ik vind 

het belangrijk om als Professional mijn input te leveren. Via het directe contact met mijn opdracht 

en opdrachtgever ben ik de linking pin tussen de opdrachtgever en Yacht.’ 

 

Arthur Ritsema 

Voorzitter Yacht OR 

 

‘Mijn twee jaar in de Yacht OR. Een roerige periode waarbij er een wisseling van directeur is 

geweest en vervolgens een grote verandering binnen de organisatie. In deze tijd deel te mogen 

zijn van de Yacht OR is bijzonder interessant en leerzaam om van dichtbij mee te maken wat het 

bedrijf doormaakt en waar iets over gezegd of van gevonden moet worden. 

 

Zo ook de veranderingen door wettelijke regelaanpassingen. Daarmee vraagt het je tevens een 

behoorlijk deel van tijd en energie buiten het werk om. Bijvoorbeeld om stukken door te nemen of 

je in te lezen in de veranderingen in de wet. Zo wordt er regelmatig om advies, commentaar of 

inspraak gevraagd waarbij je als OR-lid zo goed mogelijk rekening probeert te houden met de 

gevolgen die het vooral voor werknemer, maar ook voor de werkgever heeft. 

Al met al een heel energieke manier om je betrokkenheid bij het bedrijf te kunnen tonen waarbij 

af en toe best zaken uitgesproken kunnen worden. 

 

Kortom het zal met de nieuwe structuur niet anders zijn en de OC+ zal een waardig 

gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Uiteindelijk willen wij allen dat het bedrijf zo goed 

mogelijk presteert met de medewerkers, kennis en kunde die het in zich heeft.’ 

  

Alex van Polen 

Lid Yacht OR 

 


