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In deze huidige tijd waarin beperkingen en bezuinigingen in de gezondheidszorg het gesprek van de dag zijn en de 
verandernoodzaak voor iedereen onontkoombaar is, neemt de OR een rol aan waarin continuïteit van de organisatie en 
de gezamelijke belangen van de medewerkers en de organisatie van SJG Weert niet uit het oog worden verloren. 

De doelstelling hierbij is de balans tussen organisatie en medewerker te waarborgen. De OR neemt een rol aan als 
(gespreks)partner van de organisatie om afhankelijk van de eigen toegevoegde waarde, mee te denken of geïnfor-
meerd te worden over de beleidsvormingen.

Daarnaast heeft de OR een toetsende rol bij voorstellen die, conform de Wet op Ondernemingsraden (WOR), ter advies 
of instemming worden voorgelegd. De wetgeving en de CAO zullen hierbij in acht genomen worden. De OR bewaakt zo 
het proces van beleidsontwikkeling en de logische samenhang tussen beleidskeuzes.

2013 was een bewogen jaar waarin veel is gebeurd.  Positieve, maar ook minder �jne gebeurtenissen volgden elkaar in rap tempo 
op. Er zijn diverse kwaliteitskeurmerken behaald waaronder bijvoorbeeld het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Op Zorgkaart 
Nederland scoort SJG op patiëntvriendelijkheid uitzonderlijk hoog. We werken hier met ons allen keihard voor en met dit soort 
resultaten is dit ook direct zichtbaar. 

Helaas gaat de invloed van de maatschappij niet aan ons ziekenhuis voorbij, en ontkomen wij niet aan de door de overheid 
opgelegde eisen. De grootste voor ons merkbare verandering was de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Met 
man en macht is hieraan gewerkt, en in een relatief korte tijd werden bergen werk verzet, met als resultaat de "live gang" op 20 
september, welke prima verliep. Naast de intensieve samenwerking die hiervoor nodig was om het tot een succes te maken is de 
invoering van het EPD een positieve stap om de goede zorg te blijven geven en te blijven verbeteren voor de toekomst. Echter…het 
ziekenhuis kreeg met een afname van zorgvraag te maken, net als alle ziekenhuizen in Nederland. Juist deze combinatie van aan 
de ene kant veranderingen in het werkproces, en aan de andere kant terugloop van klanten vroeg veel van 
de �exibiliteit van de medewerkers van het SJG. Eind 2013 begin 2014 werd er dan ook bekend gemaakt 
dat de organisatie afscheid moest nemen van enkele collega’s om de balans van het personeelsbestand 
en de zorgvraag goed op elkaar af te stemmen. Een droevige stap die ons allen heeft geraakt. De balans 
tussen medewerkersbelangen en organisatiebelangen waren voor de OR dan ook uitgangspunt bij beoor-
delen van instemmings- en adviesaanvragen.  Met dit jaarverslag willen wij jullie een overzicht geven 
van de onderwerpen waarmee de OR zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden en die ons allen 
aangaan. 

Namens de OR rest mij nog om te zeggen dat wij met positiviteit en betrokkenheid het nieuwe jaar vol 
uitdagingen tegemoet  treden.

Speerpunten
De OR stelt ieder jaar enkele speerpunten vast, deze hebben vaak een overlapping met voorgaande en nog komende 
jaren. Het behandelen van deze speerpunten is een continue proces. Voor 2013 waren de speerpunten

Binden en boeien
Juist in tijden van verandering vindt de OR het van groot belang dat de organisatie de medewerkers kan blijven binden 
en boeien. Een goede balans tussen organisatiebelang en medewerkerbelang is een onmisbaar element voor een succesvolle 
organisatie en de OR zal dit onderwerp meenemen in ieder advies waar op dit onderwerp invloed uitgeoefend kan worden. 
Daarbij neemt de OR zitting in de werkgroep binden en boeien. 

Communicatie met de achterban
Binnen SJG Weert is communicatie een aandachtspunt waar veel waarde aan wordt gehecht. De wijze van communiceren 
binnen de organisatie is bepalend of er steun en draagkracht wordt gecreëerd bij medewerkers over het beleid wat de directie
uitzet. De OR streeft ernaar dat er wordt gecommuniceerd op een eerlijke, tijdige en transparante manier binnen alle lagen 
van de organisatie. Dit uitgangspunt wordt meegenomen in alle onderwerpen die binnen de OR aan bod komen. 



Instemmings- en adviesaanvragen
De OR heeft in 2013, 11 instemmingsaanvragen en 6 adviesaanvragen ontvangen en behandeld. Hierna volgt een opsom-
ming met daarbij het besluit van de OR.

Instemmingsaanvraag Arbodienstverlening
Met de nieuwe constructie heeft SJG Weert een dienstverleningsovereenkomst met de bedrijfsarts. De OR vindt het belang-
rijk dat objectiviteit vanuit de werkgever gewaarborgd blijft. De directie geeft aan hierop toe te zien.  
Er wordt afgesproken dat de OR een jaarverslag ontvangt en dat de dienstverlening geëvalueerd wordt. 

Voorwaarden instemming: contract geldt voor 1 jaar; de OR krijgt inzage in het contract; de OR wil graag in samenwerking 
met de bedrijfsarts een meetinstrument ontwikkelen om de klanttevredenheid van de medewerkers te meten (denk hierbij 
aan tevredenheid inzake serieus nemen van de medewerker, voelt de medewerker zich gehoord enz.). 
De OR stemt in met de arbodienstverlening mits aan de afspraken en voorwaarden wordt voldaan.

januari 2013

maart 2013

Instemmingsaanvraag Leerplein
De OR ziet het als haar taak om de veiligheid van de medewerkers in de aangeboden leeromgeving te bewaken en wil dit 
graag in samenwerking met de organisatie blijven monitoren. Het document moet hiervoor nog op enkele punten worden 
aangepast. Waaronder facilitering, verwachtingen deskundigheidsbevordering via Leerplein, puntensysteem en de klach-
tenregeling. Vooralsnog stemt de OR niet in met het stuk in zijn huidige vorm. De OR verzoekt om de opmerkingen en 
aanvullingen mee te nemen in het Leerplein en het stuk opnieuw ter instemming aan te bieden. 

Instemmingsaanvraag Salarisbeleid
De OR stemt in met het salarisbeleid zoals door de directie aangeboden. Het beleid is geschoond op CAO teksten en er 
wordt aangegeven dat de gebruiker van de regeling tevens de CAO moet raadplegen.

Instemmingsaanvraag diverse benoemingen Klachtencommissie
De OR stemt in met diverse benoemingen van leden van de klachtencommissie.

april 2013
Instemmingsaanvraag aanpassing ziek- en herstelmeldingsprocedure
De OR stemt in met de nieuwe ziek- en herstelmeldingsprocedure. Met de nieuwe methode ligt er meer verantwoording bij 
de leidinggevende. Voor de leidinggevende is meteen duidelijk welke stappen er ondernomen moeten worden in het 
verzuimproces. Dit is een positieve bijdrage in de beheersbaarheid van het verzuimproces. De OR wijst erop dat de proce-
dure helder en duidelijk gecommuniceerd moet worden naar de medewerkers. Tevens moet de tekst herschreven worden 
en daarna op DKS geplaatst worden. 

Instemmingsaanvraag aanpassing opzegtermijnen
De OR ontvangt een instemmingsaanvraag inzake de aanpassing van opzegtermijnen. Gezien de disbalans tussen de 
voordelen van de werkgever en de werknemer ziet de OR geen verandernoodzaak en stemt niet in met de aanpassing van  
de opzegtermijnen. 

mei 2013Adviesaanvraag ontvlechting maatschap RC GGz
De OR kan zich vinden in de ontwikkelrichting en vindt het belangrijk dat het �nancieel risico voor het ziekenhuis zo laag 
mogelijk is. Daarnaast moet er bij eventuele leegstand van ruimtes binnen het gebouw gekeken worden naar e�ciënte 
invulling hiervan.  De OR stemt in met de ontvlechting van de maatschap Vincent van Gogh, Riagg Zuid en SJG Weert. 

Adviesaanvraag aanpassing organisatiestructuur
De OR adviseert positief inzake de samenvoeging van de afdeling P&O en Opleidingen en het ressorteren van de afdelingen 
Kwaliteitsbureau en Veiligheid onder de Directeur Zorg.



Adviesaanvraag schets medisch-etisch kader voor SJG Weert
De OR kan zich vinden in het medisch-etisch kader en geeft een positief advies om dit verder in de organiatie uit te zetten. 

juli 2013

Instemmingsverzoek kledingreglement
Het kledingreglement is diverse keren besproken, zo ook in de overlegvergadering waarbij de Directeur Zorg uitgenodigd 
was om een en ander toe te lichten en om met elkaar in dialoog te gaan over divere hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Het nieuwe document “persoonlijke hygiëne (kleding,schoeisel, nagels, sieraden)” is hiervan het resultaat. De OR stemt in 
met het document en wenst de directie succes met het bewaken van de hygiëne voorschriften.

oktober 2013
Aanpassing arbeidstijdenregeling en dienstroosterregeling sector poliklinieken en functieafdelingen
De inhoud van dit verzoek is tweeledig; enerzijds wordt er gevraagd om verbreding van de openingstijden van de polikli-
niek (adviesplichtig), anderzijds wordt er gesproken over het invoeren van de 4-uursdiensten (instemmingsplichtig). De 
OR adviseert positief over de verruiming van de openingstijden van de poliklinieken. De OR stemt niet in met invoering 
van 4-uursdiensten en verzoekt om een apart instemmingsverzoek mocht dit ter zijner tijd aan de orde zijn.

Instemmingsaanvraag diverse benoeming Klachtencommissie
De OR stemt in met de benoeming van een lid van de klachtencommissie.

Instemmingsaanvraag aanpassing privacyreglement
De OR stemt in met de aanpassingen in het privacyreglement.

Instemmingsaanvraag Leerplein
De opmerkingen en aanvullingen van de OR zijn meegenomen in de beleidsnotitie Leerplein. De OR stemt in met de notitie. 
Aangezien het een stuk is wat door middel van andere functionaliteiten en/of veranderende inzichten aangepast kan 
worden wijst de OR erop dat iedere wijziging voorgelegd dient te worden aan de OR. 

Adviesaanvraag optimalisatie en centralisatie van workforce management proces behandelcentrum
Het centraliseren van lokale planningsactiviteiten brengen een positieve bijdrage aan de organisatie. Het is een vervolg 
op de implementatie van centrale roosterplanning in de kliniek. Hierdoor ontstaat eenheid in de hele organisatie.  De 
directie geeft aan dat transparantie, e�ectiviteit, e�ciëntie en tevredenheid van de medewerkers in de betrokken secto-
ren hierdoor toeneemt. De OR staat volledig achter dit streven. De OR wil graag periodiek met de directie / het manage-
ment in gesprek om de stand van zaken omtrent deze uitgangspunten te bespreken. De OR geeft een positief advies 
inzake de optimalisatie en centralisatie workforce managemt proces behandelcentrum. De OR zal een apart instemmings-
verzoek ontvangen inzake de roosterregels.

december 2013Adviesaanvraag modernisering ziektewet
De OR geeft een positief advies inzake de modernisering van de ziektewet. De OR verzoekt om te evalueren na 1,5 jaar 
met daarbij een vergelijking met de resultaten voor en na de modernisering. Ook het �nancieel voordeel moet dan 
aangetoond worden.

Instemmingsverzoek collectieve roostervrije dag 2014
De OR stemt in met de collectieve roostervrije dag 2014. 

Naast de instemmings- en adviesverzoeken heeft de Ondernemingsraad zich met de 
volgende onderwerpen bezig gehouden:

Bestuursverslag 2012
jaarrekening 2013
Middellange Termijn plan
Meerjarig Bestuurlijk Beleidsplan
OR reglement
Jaarverslag 2012 OR
Informatieboekje
Arbo
Ontwikkelingen in de zorg

Elektronisch Patiëntendossier
Aanpassing diensttijden/werktijdenwijziging
Sociaal media beleid
Smoelenboek
Binden en boeien
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
IBC commissie
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De contacten met de medewerkers (de achterban) zijn van groot belang voor goed functioneren van de OR. De OR moet 
weten wat er leeft en is voor een groot deel afhankelijk van wat de achterban aan signalen en informatie geeft. Eén van 
de moeilijkste taken van een Ondernemingsraad is om binding te krijgen en te houden met de achterban. De OR verte-
genwoordigd de achterban, en houdt tevens het organisatiebelang hoog in het vaandel. Dit is een moeilijke positie. Je 
doet het immers nooit voor iedereen goed.

Contact met de achterban

Contacten met de achterban.....Vooruitblik 2014 

De verslagen van de OR worden ter inzage naar alle medewerkers gemaild, echter de 
ervaring leert dat er maar een klein percentage van de medewerkers de verslagen leest. 
Taak van de OR om meerdere manieren te vinden om medewerkers  te informeren en 
te betrekken bij de werkzaamheden van de OR. 

OR contactpersonen
In 2012 is het onderwerp contactpersonen aangescherpt en zijn alle medewerkers 
uitgenodigd om OR contactpersoon te worden. Dit heeft een mooie lijst van medewer-
kers opgeleverd die graag hun mening of de mening van de afdeling over een bepaald 
onderwerp willen delen met de OR. In 2013 bleek dat de inzet van contactpersonen bij 
een kleine groep medewerkers weerstand heeft opgeroepen. De OR zet dan ook alles 
op alles om dit gevoel bij sommige medewerkers weg te nemen. Transparantie en 
openheid van zaken is iets waar de OR voor pleit. 

Informatiebronnen
De OR maakt gebruik van diverse informatiebronnen om de achterban te informeren. Naast de verslagen van de overleg-
vergadering en de OR vergadering die iedere maand naar de medewerkers worden gemaild (de verslagen van de vergade-
ringen zijn naslagwerken voor de OR, volgens de wet worden de verslagen aan de achterban ter inzage toegestuurd), worden 
er nieuwsberichten op het publicatiebord geplaatst en brengt de OR ieder jaar een jaarverslag uit. Daarnaast heeft ieder 
OR lid zijn of haar eigen (intern) netwerk en is daarin zelf actief. Vaak is dit de grootste informatiebron voor de OR die een 
goed beeld geeft over hoe er over bepaalde zaken in de organisatie gedacht wordt. Ook komt er regelmatig een bericht 
van de OR in het personeelsblad de Impuls.

Elektronisch Patiëntendossier
Aanpassing diensttijden/werktijdenwijziging
Sociaal media beleid
Smoelenboek
Binden en boeien
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
IBC commissie

Binding krijgen en 
houden met de achterban...

De OR heeft voor 2014 nogal wat in petto. Zo is de OR bezig met een informatieboekje voor alle medewerkers. Hierin zijn 
alle zaken die men moet weten over de OR opgenomen. Daarnaast zal de OR ieder kwartaal met een nieuwsbrief komen. 
Hierin worden alle adviezen en instemmingen van de afgelopen periode benoemd, alswel alle zaken waarmee de OR op 
dat moment bezig is. Het is tevens een uitnodiging voor medewerkers om daar waar er vragen of opmerkingen zijn deze 
bij de OR neer te leggen.

De afstand tussen OR en medewerkers moet zo klein mogelijk zijn om de achterban zo 
goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. De OR wil een open platform zijn waarbij 
alle medewerkers goed geïnformeerd worden en de kans geboden krijgen om feedback te 
kunnen geven.



Van links naar rechts:
Mw. D. Vermeulen   4e etage
Mw. Hulspas-Wijen   diabetespoli
Mw. T. Sieben-Winkelmolen  operatiecentrum
Dhr. L. Nijnens (vicevoorzitter)  special care
Mw. Y. vd Voort-Campen (voorzitter) VMKc
Dhr. L. Kirkels    techniek
Mw. M. Caris-Saes   dagcentrum
Mw. J. Mies-Snelders   klachtencommissie
Mw. S. van Loos  (secretaris)  hartfalenpoli 
Mw. R. Kasmi-Al Kamouchi  CSA
Dhr. J. Meuleners   operatiecentrum
Mw. C. Wilms-Janssen   cytostatica
Dhr. R. Ketelaers   fysiotherapie

Samenstelling Ondernemingsraad 2013

De OR heeft op 31 december 2013 dertien leden en ziet er als volgt uit

Op 3 december 2013 is Daniëlla 
Vermeulen, werkzaam op de 4e etage, 
geïnstalleerd als nieuw OR lid. De OR is 
blij met haar lidmaatschap. Hierdoor is 
er nog een betere vertegenwoordiging 
vanuit de organisatie. De OR wenst 
haar veel succes!! 

Op 25 november 2013 heeft de OR 
afscheid genomen van Irene 
Geurts-Engelen. De OR dankt Irene 
voor haar enorme inzet en  wenst 
haar veel succes met haar nieuwe 
uitdagingen.

Op 18 juni 2013 is Rachma Kasmi-Al-
Kamouchi, werkzaam op de CSA 
afdeling, geïnstalleerd als nieuw OR lid. 
De OR is blij met haar lidmaatschap. De 
OR wenst haar veel succes!! 

Opleiding Ondernemingsraad 2013

14 en 15 maart 2013 volgt de gehele OR een training, begeleid door Kees Roest van Mede
23 april worden de voorzitter en secretaris één dagdeel gecoached door Kees Roest van Mede 
3 oktober 2013 3 OR leden volgen een studiedag van Reed Busines Media “sterker uit de reorganisatie”
5 november 2013 hele OR volgt een training Weerbaarheid van Takkenwerk, Frans Bosch

Opleidingsplan
In het eerste kwartaal van 2013 vraagt de OR aan Mede (het opleidingsinstituut waar de OR al een aantal jaren 
mee werkt) om een opleidingsplan op te stellen. De OR wil onderzoeken of een nieuwe aanpak bij de opleidingen 
de OR beter kan ondersteunen. Een opleider van Mede heeft een aantal interviews gehouden met direct bij de 
medezeggenschap betrokken managers en stafmedewerkers. In mei ontving de OR het opleidingsplan. Dit wordt in 
2013 en 2014 verder besproken en toegepast.

De OR wordt ondersteund door Marieke Loijen. Zij voert voor zowel de 
Ondernemingsraad als de Cliëntenraad werkzaamheden uit op secretarieel, 
organisatorisch en beleidsmatig gebied zodanig dat de raden binnen door 
hen opgestelde en wettelijke kaders  (WOR en WMCZ) optimaal worden 
ondersteund. Zij verricht zelfstandig haar werkzaamheden binnen globale 
richtlijnen onder verantwoordelijkheid van de voorzitters van beide raden.

Mochten er na het lezen van het jaarverslag 2013 nog vragen overblijven dan is de OR via post, e-mail (OR@sjgweert.nl), telefonisch
572400 of live altijd bereid om nadere uitleg te geven. De OR heeft op dinsdag een inloopspreekuur van 13:00uur-13:30uur in de dr. Lohman-
kamer. Jaarverslag 2013 OR is een uitgave van de Ondernemingsraad, samenstelling en eindredactie Marieke Loijen en OR, vormgeving en 
fotogra�e Marieke Loijen, drukwerk Drukkerij Maes Weert. 

Op 18 juni 2013 is Yvonne v.d. Voort-
Campen voorzitter geworden van de 
OR. Léon Nijnens blijft binnen het 
dagelijks bestuur van de OR als 
vicevoorzitter. De OR wenst het dage-
lijks bestuur veel succes .




