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Robert Jan Romijn (voorzitter) 
Als jurist ben ik sinds 2006 in dienst gekomen bij Yacht. Tegenwoordig 
houd ik me voor de klant vooral bezig als juridisch controller en de 
advisering over het economisch bestuursrecht en alles wat te maken 
heeft met publiek/private samenwerking. Daarnaast ben ik sinds 2007 
betrokken geweest bij de medezeggenschap binnen Yacht. En de laatste 
vier jaar ook als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van RGN.  
 
Voor de medezeggenschap ben ik met name actief op de onderwerpen 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, aanname- en ontslagbeleid, 
pensioenregelingen, harmonisatie- en reorganisatietrajecten. 
 
Yacht bestaat uit veel verschillende families. Mijn doel voor de komende 
periode is het bevorderen van verbinding in de Yacht-organisatie. Open 
communicatie vind ik erg belangrijk. Voor input, signalering van zaken 
die van belang zijn voor de organisatie in het algemeen en opmerkingen 
ben ik bereikbaar via het e-mailadres: robert.j.romijn@yacht.nl  

 

René Klein (vice voorzitter) 
Sinds 1999 ben ik werkzaam bij Yacht, die daarmee mijn 2e werkgever 
is. Zoals zovelen van mijn generatie kon ik met mijn diploma geen werk 
vinden en ben ik uitgeweken naar de automatisering. Mijn vakgebied is 
dus ICT en momenteel ben ik informatie- / business analist. Ik woon in 
Assen, ben getrouwd en heb 4 kinderen. Die zijn afgelopen jaar 
goeddeels uitgevlogen, maar helaas nog niet financieel onafhankelijk. 
De afgelopen 15 jaar waren erg druk, waardoor mijn hobby's, biljarten, 
squash en voor de fun boeken lezen, behoorlijk in de verdrukking zijn 
gekomen. OR- werk is voor mij het invulling geven aan mijn idealen. En 
aan mijn ontwikkeling, want je leert erg veel van het lidmaatschap van 
een OR. Ik zit af en aan sinds 2001 in OR-en. Daarvoor was ik 
vrijwilliger bij VluchtelingenWerk, totdat het bestuurswerk daarvan was 
niet meer te combineren met werk en kleine kinderen.  

 

Michael Hanze 
Geboren en getogen op Curaçao en sinds januari 2008 in dienst bij 
Yacht als Interim Professional Finance. Ik heb een studie afgerond in de 
Accountancy. Daar heb ik 5 jaar in gewerkt. Daarna vond ik het tijd voor 
iets anders en maakte ik de overstap naar Yacht en het interim vak.   
 
Twee jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld voor de OR van Yacht. 
Ik deed dat uit een persoonlijke interesse voor de medezeggenschap 
binnen Yacht en ook de kans om Yacht beter te leren kennen, De 
afgelopen twee jaar waren hectische tijden waarin het bedrijf waar wij 
voor werken ingrijpend is veranderd. Zo ook de medezeggenschap.  
Ik ben en zal altijd benaderbaar zijn voor de achterban oftewel de 
verbinding tussen medewerkers en de directie. Hierbij waak ik ervoor 
dat de belangen van werknemers en werkgever op een deskundige 
wijze in evenwicht worden gehouden. Met daadkracht en deskundigheid 
kan deze OR met de collega's verder bouwen aan een mooie toekomst 
van dit bedrijf.  
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Chris Wieckardt, 52 jaar, ik heb een dochter van 19 en ik ben 
woonachtig in Grubbenvorst, Limburg. 
 
Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit Hoedekenskerke in Zeeland. In mijn 
vrije tijd houd ik mezelf graag bezig met badminton en met musiceren 
op bariton in de dorpsharmonie. 
 
Sinds 2000 ben ik werkzaam bij Yacht en mijn opdrachten hebben 
veelal te maken met verificatie en/of ontwerp van digitale en/of mixed 
signal elektronica. 
 
Een jaar of 4 geleden heb ik aansluiting gezocht en gevonden bij de OR 
van Yacht en de komende periode wil ik mezelf inzetten voor de OC+. 
Mijn sterke punten zijn vooral te vinden aan de menselijke en aan de 
proces kant. Ik heb een vrij groot empathisch vermogen voor wat 
betreft de mens kant en aan de proces kant ben ik vooral gericht op 
consolidatie en afmaken.  

 

Mijn naam is Marcel Biemolt, 33 jaar en woonachtig in Haren 
(Groningen). Ik ben werkzaam bij de Randstad Groep sinds 2012. In 
2012 ben ik begonnen als uitzendkracht bij Randstad Uitzend, daarna 
overgenomen door Randstad Professionals en nu in dienst bij Yacht bij 
de divisie Finance. Hierbij heb ik verschillende opdrachten vervuld in de 
bancaire sector bij diverse Rabobanken, Frieslandbank en momenteel bij 
ING als senior medewerker hypotheken. 
Mijn hobby's zijn voetballen (recreatief) en leuke dingen doen met mijn 
gezin. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. 2 jongens van bijna 3 en 1.  

foto volgt Mijn naam is Slavenko Grabovac en ben sinds 2012 lid van OR Yacht. 
Van beroep ben ik engineer en werk ik sinds 1998 via de voorganger 
van Yacht in o.a. de haven van Rotterdam als Technology 
Projectmanager. Ik wil opkomen voor de belangen van de flexwerker als 
de organisatie; deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik zal me 
sterk inzetten voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de 
professionals. 
 
Een zichtbare en voor de achterban ontvankelijke OC+ is voor mij 
belangrijk. Mij mag je altijd contacten. 

 

Mijn naan is Jeffry Pindus. In 2012 ben ik dienst getreden bij 
Randstad Professionals. Omdat ik de organisatie beter wilden leren 
kennen en wilden opkomen voor mijn achterban, heb ik mij toen der tijd 
aangemeld bij de ondernemingsraad van Randstad Flex. Binnen deze 
OR was ik Vicevoorzitter. Binnen de OR Flex heb ik erg veel mogen en 
kunnen leren over de medezeggenschap en de organisatie. Door 
wijzigingen binnen de organisatie ben ik nu in dienst bij het nieuwe 
Yacht. Graag wilde ik mijn opgedane ervaring als OR lid inzetten Om 
van het nieuw Yacht iets moois te maken. Om deze reden heb ik mij 
verkiesbaar gesteld voor de OC+ van Yacht.  



 

Waarom stel ik mijzelf, Alex van Polen kandidaat voor de OR? 
Eigenwijs, gedreven, eerlijk, rechtvaardig, ambitieus en niet zonder 
mening. 
Zomaar een aantal karaktereigenschappen die mij er bijna toe dwingen 
hier iets mee te doen! 
 
Wanneer zaken in mijn nabijheid niet goed gaan dan wil ik dat het liefst 
aanpakken om het eigenhandig weer op orde te brengen. Natuurlijk is 
dat onbegonnen werk maar waarom zou ik mijn energie niet op een 
betere manier gebruiken dan inwendig en bij ieder die er naar wil 
luisteren, daarover klagen wetende dat het zo toch niet zal veranderen. 
Die energie omzetten in daadkracht voor zowel de medewerker, the 
brand Yacht en niet in de laatste plaats mijzelf. 
Mijzelf, daar wil ik nog wel een kanttekening bij maken. Kom jij voor 
jezelf op? 
Nee, ik ook niet maar voor het collectief wel!  
Het is, voor mij en misschien jou ook, makkelijker voor een ander op te 
komen als voor mijzelf.  
En het belang van de medewerker bepleiten of verdedigen, waar kan 
dat beter als in de OR! 

 


