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Ik denk niet dat ik één woord te veel zeg als ik het afgelopen 
jaar omschrijf als turbulent. De OR heeft belangrijke zaken 
behandeld - de sluiting van de HI- en Multibrandformules 
met bijbehorende winkels - die een grote impact hebben 
gehad op alle medewerkers. Voorkomen van verlies van 
werkgelegenheid, van jouw baan, is daarbij altijd leidend 
geweest. Het interview met Izart Zweers, manager KPN-winkel 
Enschede, geeft je een beeld van onze inzet.

De OR bestaat voor de helft uit nieuwe leden die, net als de
wat meer ervaren garde, enthousiast zijn en het werknemers-
belang hoog in het vaandel hebben staan. Ik zou je willen 
uitnodigen nader kennis te maken met alle OR-leden door je te 
verdiepen in hun competenties. Blader maar eens verder naar 
hun foto’s op pagina 6.

De OR vindt het belangrijk om resultaatgericht te werk te 
kunnen gaan. Dat houdt in dat we de samenwerking opzoeken. 
Met de directie en het managementteam van Retail hebben 
we goed zaken kunnen doen. Nu KPN heeft gekozen voor een 
meer slagvaardige organisatie en we onderdeel zijn geworden 
van CCO (Chief Commercial Office) heeft dit verstrekkende 
gevolgen voor Retail. 

Er is al een aantal veranderingen doorgevoerd, er zullen er 
nog meer volgen. De OR blijft de organisatieverandering 
kritisch volgen en weegt hierbij altijd de belangen van zowel 
de werknemers als de organisatie zorgvuldig tegen elkaar af.  
Vanuit die insteek is het goed om te zien dat de verschillende 
winkelformules van KPN, Telfort en KPNXL elkaar onderling 
steeds meer zijn gaan versterken. 
Meer informatie over het werk en de resultaten van de OR kun 
je lezen in dit jaarverslag.

Ik bedank alle medewerkers die de OR het afgelopen 
jaar hebben weten te vinden met (kritische) vragen en 
adviezen. Ook het komende jaar nodig ik je uit om van deze 
inspraakmogelijkheden gebruik te maken.

De OR is er immers door en voor jou!

Voorwoord
Wat doet de Ondernemingsraad?
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JAARVERSLAG 2015  ONDERNEMINGSRAAD  KPN RETAIL

Voor je ligt het eerste 
jaarverslag van deze 
ondernemingsraad (OR). 
In 2015 nog bekend als 
OR Retail en inmiddels 
omgevormd tot OR Sales 
Consumer Market (SCM). In 
dit jaarverslag laten we zien 
wat de medezeggenschap 
voor jou heeft betekend in 
2015.

Jack Hellendoorn
Voorzitter OR SCM
orscm@kpn.com
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Het belang van de medewerkers vertegenwoordigen is belangrijk, maar wellicht 
nog belangrijker is dat jij je als medewerker vertegenwoordigd voelt door de 
medezeggenschap.
Maar wat doet de ondernemingsraad precies en wie zijn de OR-leden? Om meer inzicht te 
krijgen in het werk van de OR volgt hierbij een kijkje in de medezeggenschapskeuken.

De theorie

De Wet op Ondernemingsraden, WOR in het kort, 
bepaalt dat ieder bedrijf van 50 medewerkers 
of meer verplicht wordt om ruimte te geven 
aan medezeggenschap door de werknemers. De 
medewerkers kiezen hierbij, meestal om de drie of 
vier jaar, hun eigen vertegenwoordiging: de OR. 
De OR geldt als overleg- en adviespartner voor de 
directie om een vertaalslag te maken van wat er 
gebeurt op de werkvloer naar de beslissingen die 
op beleids- en bestuursniveau worden genomen. 
De ervaringen en kennis van medewerkers zijn 
hierin van essentieel belang. De invloed van de 
OR reikt ver. Vanuit de WOR is er adviesrecht, 
instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. 
Daarnaast kan een OR altijd proactief voorstellen 
neerleggen bij de directie.

Adviesrecht voor behoud van werk 

De medezeggenschap bij KPN heeft veel te maken 
met het adviesrecht. Het adviesrecht geeft de 
OR invloed op reorganisaties. Zo hebben de 
medewerkers een belangrijk middel in handen 
wanneer onderdelen van de onderneming verloren 
dreigen te gaan, zoals bij het sluiten van winkels 
bijvoorbeeld. Vanuit het adviesrecht maakt de 
OR afspraken over het behoud van banen of 
werkgelegenheid.

WAT DOET DE ONDERNEMINGSRAAD?

Zo past de OR het adviesrecht toe

Wanneer de directie een organisatieverandering wil 
doorvoeren, legt onze bestuurder, Pieter Bakhuis, 
een voorgenomen besluit voor aan de OR met 
het verzoek om een advies. Dit is een officiële 
adviesaanvraag. Het woord adviesaanvraag zegt 
het al: de OR zal zich buigen over de voornemens 
van de bestuurder om vervolgens een advies uit te 
brengen. Sommige veranderingen kunnen serieuze 
gevolgen hebben voor de medewerkers. Boven 
alles is de inzet van de OR erop gericht om jullie 
belangen te beschermen en deze gevolgen zoveel 
mogelijk binnen de perken te houden. 

Adviesaanvragen worden altijd door het 
management toegelicht tijdens een overleg. De OR 
probeert aan de hand van deze informatie in kaart 
te brengen wat dit besluit voor de medewerkers 

betekent. Het overleg wordt ook gebruikt om 
kritische vragen te stellen of om suggesties mee te 
geven. 

Elke adviesaanvraag wordt inhoudelijk en 
procedureel getoetst:
1. Is de aanvraag helder en compleet?
2. Welke gevolgen heeft dit voorgenomen besluit 

voor de medewerkers?
3. In het geval van reductie van het aantal 

arbeidsplaatsen (de HI-winkels bijvoorbeeld) 
worden afspraken met het bedrijf gemaakt 
over regelingen voor behoud van werk of 
begeleiding van werk naar werk.

4. Draagt het voorgenomen besluit bij aan de 
visie die KPN heeft voor Sales Consumer 
Market?
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Wie zijn de OR-leden?
Waar staan ze voor?
Wat zijn hun
competenties? 

Foto’s zeggen zoveel meer 
dan woorden en wie weet 
herken je jouw collega. 

Als je in contact wilt komen 
met de OR-leden stuur de 
OR dan een e-mail of spreek 
ze bijvoorbeeld aan bij de 
koffieautomaat. 

De OR vertegenwoordigt 
na de vernieuwing van 
de organisatiestructuur 
inmiddels geheel Sales 
Consumer Market. 

Wij zijn te bereiken via 
het volgende e-mailadres: 
orscm@kpn.com. 
Mocht je vragen hebben of 
iets willen delen met ons doe 
dat dan ook vooral. 

MAAK KENNIS MET DE OR-LEDEN

Jack Hellendoorn
• Verbinder
• Diplomatiek 

onderhandelen
• Oplossingsgericht

Denny Badal
• Oprecht
• Kritisch
• Mensgericht

Ruben Bolink
• Direct
• Open
• Ambitieus

Piet van Heijningen
• Doelgericht
• Kritisch
• Betrokken

Simon Berg
• Jurist
• Analytisch
• Gedreven

Elmar Plomp
• Kritisch
• Enthousiast
• Samenwerkend

Wessel van Rijkom
• Betrouwbaar
• Analytisch
• Kritisch

Peter Spiertz
• Creatief
• Positief
• Empathisch

Theun van der Veen
• Betrouwbaar
• Empathisch
• Verbindend

Erik Verhoeven
• Verbindend
• Pragmatisch
• Analytisch

Thom Laarhuis
• Recht door zee
• Kritisch
• Betrouwbaar

Laurens Krijger
• Enthousiast
• Plichtsgevoel
• Teamspeler

Guus van Oosterum
• Komt op voor 

medewerkers
• Volhardend
• Kritisch

Johan Jansen
• Gedrevenheid
• Tactvol
• Creativiteit

Ria Kuipers
• Meedenkend
• Betrouwbaar
• Enthousiast
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Uit onderzoek bleek dat 
HI als jongerenmerk geen 
toegevoegde waarde meer had 
in de markt. De directie had 
daarom het voornemen om HI 
uit de markt te halen. Dit had 
uiteraard een enorme impact 
op de 299 personeelsleden 
uit de 52 HI-winkels en de 
ondersteunende diensten op 

RESULTATEN 2015

Multibrand vertegenwoordigde 
voorheen de merken KPN, HI, 
Telfort en XS4ALL. Aangezien 
HI en XS4ALL niet meer 
aangeboden werden en Telfort 

Binnen de Ondernemingsraad 
is de VGWM-commissie actief. 
Deze commissie houdt zich 
bezig met werkomstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld werkdruk 
en ziekteverzuim. De OR is 
in 2015 benaderd voor een 
check op eventuele risico’s bij 
de nieuwe inrichting van de 
KPN-winkels. Samen met het 
bedrijf wordt er goed gekeken 
of de medewerkers een veilige 
en gezonde werkomgeving 

het hoofdkantoor. Overigens 
hadden de prestaties van de 
medewerkers en de winkels 
geen invloed op het voornemen 
van de directie. De OR heeft 
het voor elkaar gekregen 
dat tenminste 75% van de 
werknemers met een onbepaald 
tijdscontract begeleid zou 
worden naar nieuw werk. 

Deze collega’s konden worden 
herplaatst binnen KPN Retail, 
bij de monteurs of binnen KPN 
Contact. 
Om zoveel mogelijk 
baanbehoud en een goede 
doorstroom van personeel te 
realiseren is onder andere een 
vacatureboard opgezet.

HI-sluiting: OR voorkomt banenverlies

Multibrandwinkels sluiten: OR bedingt goede personele regeling 

en KPN eigen winkels hebben, 
was de functie van Multibrand 
beperkt en was de directie van 
plan deze winkels te sluiten. 
Ook hier heeft de OR ervoor 

gezorgd dat zoveel mogelijk 
werknemers van werk-naar-
werk begeleid werden, waarbij 
baanbehoud het streven was. 

De commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM) in actie 

hebben. In de nieuwe formule 
speelde een aantal issues die 
te maken hadden met de 
werkomstandigheden van de 
medewerkers. De VGWM-
commissie vindt voorkomen 
beter dan genezen. Daarom 
hebben zij met de bestuurder 
afspraken gemaakt die gelden 
bij het inrichten van de nieuwe 
winkels. Zo wordt bij alle 
winkels een check gemaakt op 
diverse aandachtsgebieden: 

van het juiste klimaat tot 
aan meubels die prettig 
werkcomfort bieden. 
Binnen KPN SCM hebben we te 
maken met een ziekteverzuim 
dat hoger ligt dan wenselijk. 
Dit wordt sinds vorig jaar 
nauwlettend in de gaten 
gehouden door de VWGM-
commissie. In 2016 hoopt de 
commissie samen met het bedrijf 
het ziekteverzuim naar beneden 
te krijgen. 

Wat heeft de OR voor 
jou betekend in 2015?
Welke resultaten heeft 
hij geboekt? 

Je leest het terug in dit 
overzicht.
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Wat zijn je werkzaamheden in
Enschede?

‘Als winkelmanager ben ik verantwoordelijk 
voor de commerciële resultaten van de nieuwe 
KPN-winkel in Enschede. Dat doe ik samen 
met 9 medewerkers. In de praktijk ligt mijn 
verantwoordelijkheid bij het begeleiden van het 
winkelpersoneel en het tevreden stellen van de 
klant. Die klant is anders dan de klant van de 
HI-winkels. Het is nu jong en oud door elkaar. 
Vandaar ons streven om de klantgesprekken 
constant te verbeteren. Die inzet wordt gelukkig 
gewaardeerd door de klanten. Op de Net 
Promotor Score (NPS) geeft 40% van het 
winkelbezoek ons een 9 of een 10.’

Maart 2015 kreeg je te horen dat de 
HI-formule stopte. Wat betekende 
dat voor jouw werk?

‘Het was wel even slikken. Ik kon me altijd goed 
identificeren met het HI-merk. Maar dat de 
winkelformule zou veranderen was geen verrassing 
voor me. Eerst kreeg ik te horen dat ik boventallig 
werd verklaard. In augustus 2015 had ik een 
nieuwe functie.’

De OR heeft een Salesplan-
commissie in het leven geroepen 
die zich bezighoudt met het 
Salesplan dat door KPN wordt 
gehanteerd. De scorekaart, het 
systeem waarbij er op basis van 
het toekennen van punten aan 
winkels en verkoopmedewerkers 
bonussen worden uitgekeerd, 
is het afgelopen jaar aangepast. 

De ondernemingsraad is voor de
medewerkers in de bres gesprongen?

‘Door de inzet van de OR werd de ‘werk naar 
werk’ oplossing gerealiseerd. De medezeggenschap 
heeft kunnen voorkomen dat honderden 
medewerkers hun baan zouden verliezen. Ik 
heb daarna via het vacatureboard gesolliciteerd 
op de nieuwe functie van regio winkelmanager. 
Uiteindelijk kon ik zelfs kiezen of het Hengelo of 
Enschede zou worden. 
De OR is duidelijk zichtbaar. Ze waren tijdens de 
koerswijziging van de winkels op alle landelijke 
en regionale informatiesessies aanwezig en wisten 
professioneel vragen te beantwoorden. Ook de 
kritische en inhoudelijk moeilijke vragen weerden 
ze niet. De OR snapt de personeelsbelangen als 
geen ander. Daardoor sta je als medewerker 
steviger in je schoenen.’

Izart Zweers
Winkelmanager KPN Enschede

Izart is in 2010 in dienst gekomen bij KPN. 
Begonnen als parttime verkoper bij de HI-
winkel in Zwolle. “Sindsdien heb ik alle ruimte 
gekregen om mij te ontwikkelen”, vertelt Izart 
in een gesprek over de telefoon. Aanleiding 
voor dit interview is de bijdrage van de OR aan 
het realiseren van zijn ambities.

INTERVIEW

“Met de OR sta je steviger 
in je schoenen”

RESULTATEN 2015 (vervolg)

OR verlaagt de werkdruk

TOT-uren voor managers: de OR regelt compensatie

Het is lang onbekend geweest 
dat ook winkelmanagers, net 
als medewerkers, recht hebben 
op onregelmatigheidstoeslagen. 
Dit werd dan ook niet 
gedeclareerd, waardoor veel 
managers inkomsten misliepen 

Er werd een ondergrens 
ingesteld, wat inhield dat er 
pas bij 75% van de totaal te 
behalen punten een bonus 
te verdienen viel. Vanuit 
geluiden op de werkvloer kon 
de OR al snel afleiden dat 
deze nieuwe regeling zorgde 
voor een negatief effect bij 
de medewerkers en een hoge 

werkdruk. Door een succesvolle 
bemiddeling van de Salesplan-
commissie heeft Martin Boers 
besloten met terugwerkende 
kracht de ondergrens te laten 
vervallen. Winkels die in eerste 
instantie niet genoeg punten 
hadden behaald, kregen door 
middel van een correctie alsnog 
een bonus uitgekeerd.

waar ze wel recht op hadden. 
De OR heeft dit opgemerkt 
en heeft in samenwerking met 
HR en de vakbond FNV een 
compensatieregeling getroffen 
voor alle huidige en oud 
winkelmanagers werkzaam bij 

KPN. Door middel van een 
algemene formule is er eenmalig 
een royaal bedrag uitgekeerd 
om de gemiste inkomsten 
van de afgelopen vijf jaar te 
compenseren. 

Wat zou je de OR willen meegeven?

‘Blijf vooral zichtbaar. Kom eens langs in de 
winkels voor een werkbezoek of sluit aan 
bij een werkoverleg. Dan komen werk en 
medezeggenschap helemaal dicht bij elkaar.’
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COLOFON

Ik hoop dat je tijdens het lezen van dit OR jaarverslag een goed beeld 
hebt kunnen krijgen van wat de OR voor jou kan betekenen.
Je hebt kunnen lezen dat de OR de afgelopen periode veel 
onderwerpen heeft behandeld die een impact hebben gehad op KPN 
Retail en op jou als medewerker. Daarbij hebben we ons altijd hard 
gemaakt voor jouw werk en jouw belangen.
Deze inzet zullen wij ook de komende periode blijven volhouden.

Jack Hellendoorn, Voorzitter OR Sales Consumer Market

Teksten: Jack Hellendoorn, Wessel van Rijkom en Elmar Plomp,
 OR KPN SCM.
Eindredactie en interviews: Marion van Geest en Eveline ter Kuile, 
 Eprom organisatie adviseurs, www.eprom.nl.
Vormgeving: Henny van Ofwegen.
Print: SJEF.


