WAT DOET ROVOR?
Vereniging ROVOR staat voor Regionaal Overleg Voor Ondernemings Raden in de
Rijn en Schelde regio en is bedoeld voor de Petro-Chemische en aanverwante zware
industrieën. Het ROVOR bestaat sinds 1987.

OPVALLEND ACTIEF
Op dit moment zijn er in de petro-chemische en zware industrie 60
ondernemingsraden aan het werk. In een paar jaar tijd is het logo van ROVOR een
steeds bekender verschijnsel geworden bij de petro-chemische bedrijven. Het
aantal leden van ROVOR is in de afgelopen jaren gegroeid tot 17 aangesloten
bedrijven.
In de industrie volgen de reorganisaties en verkopen elkaar snel op zowel de bij
grote als de kleine bedrijven. Als Ondernemingsraad heb je al de handen vol aan de
interne problemen, laat staan als daar met regelmaat van de klok een
reorganisatie of verkoop vanuit de directie of aandeelhouders wordt
voorgeschreven.
Daar iedere OR zich bezig houdt met het wel en wee van de werknemers en het
bedrijf waar men in werkt, is er bijna geen tijd om als OR om je heen te kijken, wie
nu dezelfde problemen en misschien ook oplossingen heeft.
Het is verfrissend om ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega
Ondernemingsraden. Het ROVOR vervult een uitwissel functie, zodat “het wiel
uitvinden” niet steeds opnieuw wordt gedaan. Hierdoor kunnen de aangesloten
ROVOR bedrijven gezamenlijk direct inspelen op snel veranderende
omstandigheden zowel binnen als buiten het bedrijf.

TOEGEVOEGDE WAARDE









Uitwisseling van informatie op het gebied van onder andere:
 Personele en HR en O zaken;
 Pensioen en oude dag voorzieningen;
 Arbeidsvoorwaarden pakketten.
De “zoekmachine” met gegevens van de aangesloten bedrijven op het gebied
van b.v. secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenen enz.
Gezamenlijke themadagen te weten:
Reorganisaties met al zijn in’s en out’s;
 Communicatie achterban;
 VGWM;
 Flexibiliseren van werk;
 Enzovoorts.
Cursussen voor commissies in de OR
Zes ROVOR bijeenkomsten per jaar
1 maal per jaar een Netwerkdag (waarbij ook de niet aangesloten
Ondernemingsraden worden uitgenodigd)

Verder heeft ROVOR een internetsite, waarop alle informatie voor en door de

ROVOR Ondernemingsraden oproepbaar is.
Dit is ROVOR in een notendop. Met de zorg en verantwoording om de aangesloten
bedrijven ook in de toekomst optimaal van dienst te zijn.

EFFICIENT EN EFFECTIEF
Op elke ROVOR vergadering worden diverse items behandeld en aan de hand
hiervan wordt over en weer informatie uitgewisseld over spelende onderwerpen
binnen de aangesloten bedrijven. Het bedrijf waar de vergaderingen worden
gehouden, krijgt de mogelijkheid om het bedrijf en/of OR aan de andere ROVORleden te presenteren.
Het secretariaat verzorgt na elke vergadering het kortverslag en de notulen, die
naar alle contactpersonen binnen de bedrijven worden verstuurd. Twee weken voor
een ROVOR vergadering wordt de agenda met de notulen naar alle ROVOR leden
verstuurd.
Het secretariaat is altijd via de e-mail bereikbaar. Vragen binnen de bedrijven
worden hiernaar toe gestuurd. Het secretariaat zorgt voor uitzetten van de vraag
en het bundelen van de reacties. Op deze manier is er altijd een centraal
aanknopingspunt.
Een maal per jaar verschijnt het jaarverslag. Het jaarverslag geeft met een
terugblik weer, wat er het afgelopen jaar heeft afgespeeld binnen ROVOR. Alle
ontwikkelingen en items kunnen nog eens worden doorgenomen.
Samen met collega bedrijven zorgen we voor een optimaal rendement van
kennisoverdracht.

CONTRIBUTIE
De contributie bij de vereniging ROVOR is voor een boekjaar €1600,00 excl. BTW,
of het evenredige deel van het bedrag afhankelijk van de inschrijf datum..

CONTACT
Voor meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter of het
secretariaat van vereniging ROVOR:
Voorzitter
Loek van Woerkom
Tel. Mobiel: 06-54723907
E-mail: secretariaat@rovor.nl

Secretariaat
Pijlstaart 85
3225 CD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-323926
E-mail: Secretariaat@rovor.nl

