OR-HISTORIE EN VERNIEUWING

TEKST LOEK KUSIAK BEELD SICCO VAN GRIEKEN

140 jaar medezeggenschap bij DSM in Delft

‘Schatplichtig aan
de historie’
De oudste personeelsvertegenwoordiging
van Nederland vierde onlangs zijn 140ste
verjaardag. De or van DSM Food Specialties
kijkt alweer vooruit, bijvoorbeeld naar hoe
je medewerkers inzetbaar en vitaal houdt.
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seerde systemen. Bij HR en Finance in
Delft zijn banen en lokale kennis verdwenen. Soms moesten medewerkers
echter langer in dienst blijven dan afgesproken, en werden zelfs extra mensen
ingeschakeld, omdat de systemen niet
werkten. Ook werden meer hr-zaken in
de lijn neergelegd, terwijl de lijnmanagers daar niet bekwaam in waren. Het
was een operatie die te optimistisch
was ingeschat, een te korte implementatietijd had en veel negatieve energie
heeft gekost. DSM moet hiervan leren
door te kijken naar oplossingen waarbij
geen oude schoenen worden weggenen kunnen passen. En ook de tijd krijgen om in die schoenen te leren lopen.’
Irene Marques: ‘De reorganisatie van
de afdeling kwaliteit, die als doel had
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Ook digitale enquêtes per onderwerp zijn
een kans om het personeel nauwer bij het
or-werk te betrekken.
December 2018

Vouchers
Verder hangt het volgens Marques ook
van de medewerkers zelf af, of zij
gebruikmaken van bestaande

/29

OR-HISTORIE EN VERNIEUWING

mogelijkheden voor loopbaanontwik-

ding van de ‘gebrekkige inzichtelijk-

van medewerkers die geen or-lid zijn.
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