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In deze huidige tijd waarin beperkingen en 
bezuinigingen in de gezondheidszorg het 
gesprek van de dag zijn en de verander-
noodzaak voor iedereen onontkoombaar 
is, neemt de OR een rol aan waarin conti-
nuïteit van de organisatie en de gezame-
lijke 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 waarbor-
gen. De OR neemt een rol aan als 
(gespreks)partner van de organisatie om 
afhankelijk van de eigen toegevoegde 
waarde, mee te denken of geïnformeerd 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 beleidskeu-
zes.

Instemmings- en adviesaanvragen

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 2014 waren de 
speerpunten

Communicatie met de achterban Binden en boeien

Terug in de tijd...

Dat geldt ook voor de samenwerking die wij aangegaan zijn met het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Hiermee kiezen wij ervoor om te doen waar we goed in zijn, namelijk het leveren 
van kwalitatief hoogstaande basiszorg. Specialisten uit ons ziekenhuis gaan de uitdaging aan om 
per vakgroep de samenwerking te verdiepen met als doel ervoor zorgen dat de zorg voor onze 
klanten gespecialiseerd wordt waar moet, maar vooral dicht bij huis blijft waar kan. Aan 
gespreksonderwerpen voor de ondernemingsraad afgelopen jaar dus geen gebrek. Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek, het strikter naleven van de arbeidstijdenwet, afscheid nemen van de 
algemeen directeur, en het kiezen van een waardige opvolger. Met dit jaarverslag nog één keer 
een terugblik op een veelbewogen jaar! Veel leesplezier!

Binnen SJG Weert is communicatie een 
aandachtspunt waar veel waarde aan 
wordt gehecht. De wijze van communi-
ceren binnen de organisatie is bepalend 
of er steun en draagkracht wordt gecre-
eerd 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. 

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 organisa-
tiebelang 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. 

2014 Ligt intussen al weer een poosje achter ons, en vol goede moed werken we met man en macht aan kwali-
tatief goede zorg voor de klanten in het adherentiegebied van het SJG Weert. Dat doen we goed...en daar zijn 
we trots op! In 2014 leek dat plaatje er even heel anders uit te gaan zien. Zorgverzekeraars Nederland bracht 
het rapport uit waardoor de dreiging ontstond dat de acute zorg in het SJG Weert zou moeten verdwijnen, een 
scenario waar eenieder van ons zich continu van bewust was. Met Hans de Jong , algemeen directeur, voorop 
werd de strijd aangegaan. Max Visser kwam naast hem als nieuwe directeur zorg meteen goed in zijn rol. Alsof 
we aan de uitdaging deze storm te overleven de handen nog niet vol hadden, ging ook  het "gewone leven" door... 
Een strategisch opleidingsplan werd ontwikkeld, en daarmee kreeg het SJG het voor elkaar een mooie subsidie 
te ontvangen die gestoken kan worden in de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van onze medewerkers. Een 
goede basis om de komende jaren te kunnen blijven investeren in verbetering van kwaliteit voor de toekomst. 



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 2014 waren de 
speerpunten

Smoelenbord

Aanpassing dienst dagcentrum
Op 20 februari  2014 stemt de OR niet in 
met de aanpassing van de diensttijd 
(verruiming) op het dagcentrum. Het is 
voor de OR niet duidelijk wat de verander-
noodzaak is en of er naar alternatieven is 
gekeken. De motivatie is beperkt en het 
verruimen van de tijd strookt niet met de 
koers van de organisatie (nl. e�ciënt 
werken en kostenreductie).

Op 17 juni 2014 stemt de OR in met de 
benoeming van de heer A.M.J. Lucassen 
(cardioloog) als plaatsvervangend lid van 
de klachtencommissie.

Benoeming klachtencommissie

Arbojaarplan

Privacyreglement 

Op 5 september 2014 ontvangt de OR het 
instemmingsverzoek inzake het strategisch 
opleidingsplan. 

Strategisch opleidingsplan

Op 23 september 2014 stemt de OR in met 
het strategisch opleidingsplan 2014-2017 
waarbij de volgende voorwaarden in acht 
genomen moeten worden: De cyclus van 
informatie inwinnen, budgettering en 
instem ming moet ieder jaar tijdig (februari 
/maart) in gang gezet wordt zodat de OR 
ruimschoots de tijd heeft om het document 
inclusief de budgetten te kunnen beoorde-
len. 

Het strategisch opleidingsplan is een plan 
dat door de directie is opgesteld om in 
aanmerking te komen voor subsidie t.b.v. 
opleiding/scholing van medewerkers. 

Instemmingsaanvragen
De OR heeft in 2014 veertien instemmingsaanvragen ontvangen en behandeld. Hierna volgt een opsomming met daarbij het 
besluit van de OR.

 

Op 17 juni stemt de OR in met het Arbojaar-
plan 2014

Geconsigneerde pauze
medische beeldvorming 
De OR reageert 23 september 2014 op het 
instemmingsverzoek inzake geconsig-
neerde pauze medische beeldvorming. 
Twee diensten wijken af van de diensten in 
SJG. De reden hiervan is dat het gaat om 
een unieke situatie waarbij een laborant op 
de medische beeldvorming een solofunctie 
heeft wat aanleiding geeft voor een afwij-
kend pauzebeleid. De OR geeft aan dat 
deze pauze niet valt onder de noemer 
“geconsigneerde pauze” omdat deze pauze 
valt onder de o�ciele werktijd. De OR stemt 
in met de wijziging van diensttijd, met als 
argumentatie de unieke situatie met de 
solofunctie van een laborant waarbij een 
afwijkend pauzebeleid noodzakelijk is.

Op 29 oktober 2013 heeft de OR een 
positief advies gegeven inzake de optimali-
satie en centralisatie workforce manage-
ment proces behandelcentrum, poliklinie-
ken en functieafdelingen. Echter met 
daarbij de kanttekening dat de OR een 
o�ciële instemmingsaanvraag voor wat 
betreft de roosterregels ontvangt. De OR 
heeft geen o�cieel instemmingsverzoek  
voor de roosterregels aangaande de kliniek 
ontvangen. Op 23 september 2014 
ontvangt de OR van de manager bedrijfs-
voering een document met daarin 
benoemd de roosterregels (kliniek) en de 
vakantie-, feestdagenregeling (algemeen). 
De OR behandelt dit document als een 
o�cieel instemmingsverzoek. Voor de 
e�ciency is besloten de feestdagenrege-
ling te koppelen aan de vakantieregeling. 
De OR stemt in met de roosterregels zoals in 
het document benoemd. 

Note: de centralisatie is, om het beheersbaar te maken, 
opgeknipt in fases. In 2014 is begonnen met de kliniek en 
in 2015 wordt dit proces uitgebreid met een pilot centraal 
roosteren in de polikliniek. Indien roosterregels 
aangepast worden ontvangt de OR hiervoor een instem-
mingsverzoek. 

Instemmingsverzoek roosterregels 

Op 4 november 2014 gaat de OR akkoord 
met de benoeming van de heer C.G. Feen-
stra als plaatsvervangend lid van de Klach-
tencommissie. 

Benoeming klachtencommissie

Roostervrije dag 2015

Werving- en selectiebeleid

De OR stemt in met het aanwijzen van 16 
februari 2014 als collectieve roostervrije 
dag.

Op 16 december 2014 stemt de OR in met 
het werving- en selectiebeleid.

De OR stemt in op 1 januari 2014 met de 
introductie van een smoelenbord waarop 
medewerkers met foto en naam staan 
vermeld. Dit bevordert de klantvriende-
lijkheid. Het uitgangspunt is dat een 
medewerker in alle veiligheid en met 
vertrouwen zijn/haar werk uit kan voeren. 
Indien nodig moeten acties uitgezet 
worden om de veiligheid en het vertrou-
wen te borgen.
Note: medewerkers zijn niet verplicht om een portretfoto 
te publiceren of voor- en achternaam bij de foto te 
noteren. 

De OR stemt in met de voortzetting van de 
arbodienstverlening met de bedrijfsarts  
de heer R. van Baarle op 7 januari 2014.

Uitgangspunten: Ieder jaar evaluatie, 
twee keer per jaar gesprek met bedrijfs-
arts. Daarnaast vraagt de OR voor een 
meetinstrument om de klanttevreden-
heid inzake de bedrijfsarts te kunnen 
meten. 

Arbodienstverlening

Op 12 augustus reageert de OR op het 
instemmingsverzoek aanpassing diensttij-
den CSA. De OR heeft diverse keren gespro-
ken met onder andere de manager bedrijfs-
voering, de teamleider en de teamcoördi-
nator van de CSA. De OR is niet overtuigd 
van de verandernoodzaak. Er is te weinig 
gekeken naar alternatieve oplossingen. De 
OR stemt niet in met de aanpassing dienst-
tijden CSA. De OR staat open voor overleg 
over alternatieve oplossingen.

Aanpassing dienst CSA

Op 17 juni reageert de OR op het verzoek 
van de directie inzake aanpassing priva-
cyreglement. De OR behandelt dit als een 
instemmingsverzoek (conform de WOR). 
De OR stemt in met het bewakingssy-
steem, artikel 14, met artikel 14.2 tracking 
en tracing door middel van (medische) 
apparatuur en met het beleid inzake 
rechtmatigheid van inzage dossiers.

Op  12 augustus 2014 stemt de OR in met 
de aanpassing in het privacyreglement 
inzake “beleid inzake rechtmatigheid van 
inzage in dossier”. 



Naast de instemmings- en advies-
verzoeken heeft de Ondernemings
raad zich met de volgende onder-
werpen bezig gehouden:

De OR adviseert positief op 16 december 
2014 inzake de samenwerkingsovereen-
komst en stelt als voorwaarde dat het 
personeel dat in dienst komt van het MSB 
of later in dienst genomen wordt door het 
MSB onder de CAO ziekenhuizen valt en, 
mits van toepassing, de reeds opge-
bouwde rechten behoudt. 

Samenwerkingsovereenkomst 
stichting St. Jans Gasthuis - 
Coöperatie Medisch Specialis-
tisch Bedrijf Weert 

De OR stemt in met het aanwijzen van 16 
februari 2014 als collectieve roostervrije 
dag.

Op 16 december 2014 stemt de OR in met 
het werving- en selectiebeleid.

De OR heeft in 2014  vier adviesaanvragen ontvangen en behandeld. Hierna volgt een opsomming met daarbij het besluit van 
de OR.

Adviesaanvragen

Benoeming directeur zorg
In het kader van de benoeming van de 
directeur zorg heeft de adviescommissie 
van de OR op 3 februari 2014 een gesprek  
gehad met de heer Max Visser.  Op 4 
februari 2014 heeft de OR in de vergade-
ring een besluit genomen. Op 11 februari 
2014 geeft de OR een positief advies 
inzake de benoeming van de heer M. 
Visser en wenst hem veel succes toe met 
de invulling van de functie. 

Benoeming algemeen directeur 
In het kader van de benoeming van de 
algemeen directeur heeft de adviescom-
missie van de OR op 19 augustus 2014 een 
gesprek  gehad met de heer Eric Rikkert.   

In een extra ingelaste OR vergadering op 
26 augustus 2014 is de benoeming met de 
gehele OR besproken en is er een besluit 
genomen. De OR vindt het positief dat de 
heer Rikkert kennis heeft van de organisa-
tie en de medewerkers binnen de organisa-
tie. Met de implementatie van het Elektro-
nisch Patiëntendossier heeft hij bewezen te 
kunnen werken onder tijdsdruk. Hij geeft 
aan het reeds uitgezette beleid van het 
ziekenhuis voort te zetten. Dit is voor de OR 
een beoordelingspunt wat zwaar weegt. 
De heer Rikkert past binnen de pro�el-
schets en de ORheeft vertrouwen in een 
transparante samenwerking. De OR advi-
seert op 28 augsustus 2014 positief inzake 
de benoeming van de heer E. Rikkert  als 
algemeen directeur. 

Teruggang naar publieke stelsel 
(UWV) inzake WGA
Op 9 december 2014 adviseert de OR 
positief inzake de teruggang naar het 
publieke stelstel. Het adviesverzoek komt 
echter te laat. De keuze is reeds gemaakt. 
De OR wijst de directie erop om tijdig 
adviesverzoeken in te dienen zodat er 
door de OR binnen de daarvoor in de wet 
genoemde termijnen een weloverwogen 
advies gegeven kan worden. 

De OR heeft in 2014  een initiatiefvoorstel aan de directie gestuurd, te weten: 

Initiatiefvoorstel 

Inzet pilot
Om beter inzicht te krijgen in de pilots 
die in de organisatie uitgezet worden (en 
eventueel kunnen leiden naar een 
permanente invoering) doet de OR een 
initiatiefvoorstel. Een pilot is bedoeld om 
informatie te verscha�en inzake omvang, 
inpassing en haalbaarheid van een even-
tueel de�nitief project. Daarnaast is een 
pilot  te allen tijde omkeerbaar.

De projecten waarbij een pilot wordt 
ingezet en de�nitief worden zijn vaak 
advies- of instemmingsplichtig. De 
ervaring leert dat de OR in een te laat 
stadium wordt geïnformeerd. Om te 
voorkomen dat reeds ingezette plannen 
achteraf worden afgekeurd door de OR 
vanwege het ontbreken van informatie 
of omdat men de wettelijke stappen 
heeft overgeslagen, stelt de OR voor om 
de volgende voorwaarden in acht te 
nemen op het moment dat er op een 
afdeling wordt besloten een pilot te 
draaien:

De OR wordt geïnformeerd inzake:
  * de startdatum van de pilot
  * de einddatum van de pilot
  * de reden van de pilot
  * de verwachting van de uitkomst van    
     de pilot
  * de eventuele kosten
  * de evaluatie van de pilot

Tevens verzoekt de OR om in samenwer-
king met de OR een protocol / werkwijze 
op te stellen waarin deze voorwaarden 
voor het opzetten van een pilot worden 
meegenomen. Dit protocol daarna in de 
organisatie bekend maken en op DKS 
plaatsen.

De OR gaat ervan uit dat deze werkwijze 
helpt om het proces van de inzet van een 
pilot in goede banen te leiden en stagna-
tie te voorkomen. 

Vernieuwd OR reglement 
Informatieboekje OR
Jaarverslag 2013

Ontwikkelingen in de zorg waaronder: 
* dreiging acute zorg 
* integrale bekostiging
* MSB (medisch specialistisch bedrijf)

Binden en boeien
Verschoven dienst
ATW (arbeidstijdenwet)
Werving en selectiebeleid

Sport mogelijkheden medewerkers
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Binden en boeien

Inrichting klachtencommissie/ bezwa-
rencommissie 

Middellange Termijn Plan
Jaarrekening 
Begroting
Managementrapportages
Kwartaaloverzichten
Verzuimcijfers



In 2014 heeft de OR een zogenaamd OR 
informatieboekje samengesteld. 

Communicatie

OR boekje

De OR maakt gebruik van diverse informa-
tiebronnen om de achterban te informe-
ren. Naast de verslagen van de overlegver-
gadering en de OR vergadering die iedere 
maand naar de medewerkers worden 
gemaild 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, 
hiermee krijgt de OR een goed beeld over 
hoe er over bepaalde zaken in de organisa-
tie gedacht wordt. Ook komt er regelmatig 
een bericht van de OR in het personeels-
blad de Impuls.

De contacten met de medewerkers (de 
achterban) zijn van groot belang voor het 
goed functioneren van de OR. De OR moet 
weten wat er speelt bij de medewerkers en 
is voor een deel afhankelijk van wat de 
achterban aan signalen en informatie 
geeft. Andersom is het belangrijk dat de OR 
de achterban blijft informeren over 
datgene waar de OR mee bezig is en de 
achterban om feedback vraagt.  

Informatiebronnen

Commissies
De OR heeft twee vaste commissies, 
namelijk de arbocommissie en de �nanci-
ele commissie. De arbocommissie houdt 
zich vooral bezig met leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, ergo-coaches, ziekte-
verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, 
werkdruk, RI&E (risico- inventarisatie en 
-evaluatie), handboek sociaal beleid en 
overige arbozaken. De �nanciële commis-
sie houdt zich bezig met alle �nanciële 
stukken zoals begroting, jaarrekening, 
managementrapportages, kwartaalcijfers, 
ziekteverzuimcijfers, investeringsbegro-
ting enz. Beide commissies worden vast 
geagendeerd. De commissieleden kunnen 
zowel intern als extern scholing of work-
shops volgen om hun vakkennis op peil te 
houden. 

“In 2014 kwam de arbocommissie 
6x bij elkaar met de arbowerk-
groep vanuit de organisatie. De 
speerpunten die de arbocommissie 
heeft gesteld zijn structureel in de 
overleggen naar voren gekomen.

Hieronder een opsomming van de 
onderwerpen die o.a. behandeld 
zijn in 2014. Veel zaken lopen in 
2015 door.

Ergonomie, zaken die te maken 
hebben met ergonomie op de afde-
ling, en de ergocoaches. De scho-
ling en de inzet mogelijkheden van 
de ergocoaches.

Binden en boeien/ leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. Hierin zijn we 
samen met de arbowerkgroep op 
zoek gegaan naar een manier om 
het welzijn en vitaliteit van de 
medewerker te optimaliseren. 
Inzetbaar zijn EN blijven - met 
werkplezier -  is de insteek. In 
2014 zijn er 2 onderzoeken 
gedaan door een  externe partij.
- ziekteverzuim
- duurzame inzetbaarheid.
De resultaten hiervan worden in 
2015 verwerkt tot een advies. 

Sporten in huis is een vorm van 
ontspanning en als  vorm van pre-
ventie voor  de arbocommissie een 
zwaar wegend item. Hiervoor 
heeft er in 2014 een inventarisa-
tie plaatsgevonden. In 2015 zullen 
de mogelijkheden bekeken worden.

Ook werd er kritisch gekeken en 
gesproken over de arbostructuur 
in de organisatie. Dit heeft nog 
niet de optimale werkbare vorm 
en blijft een speerpunt voor de    
    arbocommissie. Met elkaar, voor 
    elkaar komt naar voren in de  
    transparantie van de samen-
    werking vanuit de arbocom-     
    missie met de arbowerkgroep.

           Op naar 2015 met veel      
           enthousiasme!!”
    
           De arbocommissie 

Ergonomie is de wetenschappelijke 

studie van de mens in relatie tot zijn 

omgeving. Dit kan een product, ruimte 

of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat 

in ons dagelijks leven, maar is vooral 

bekend in arbeidssituaties. 
Het is 

afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ 

(werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor 

zorgen dat de veiligheid en gezondheid 

van de werknemers verzekerd

wordt.        
           

           
           

           

           
           

           
bron Wikipedia - 

Nieuwsbrief

Hierin is informatie terug te vinden over 
o.a. de werkzaamheden van de OR, de 
wetten en regels waar de OR zich aan kan 
en moet houden, wanneer je als mede-
werker de OR in kunt schakelen, het 
OR-reglement, de visie van de huidige OR 
en veel meer andere zaken. Het is een 
soort handboek voor alle medewerkers 
met informatie over hoe de OR van SJG 
Weert werkt. In april 2015 zal dit boekje 
onder de aandacht gebracht worden bij 
de medewerkers. Het zal tevens terug te 
vinden zijn op intranet en I-document. 

In 2014 is de OR begonnen met het maken 
van een nieuwsbrief. De ambtelijk secreta-
ris voegt alle adviezen, instemmingen en 
overige onderwerpen samen in een 
nieuwsbrief en maakt er een informatief en 
leesbaar stuk van. Tevens heeft de OR op 
deze manier ruimte om onderwerpen 
onder de aandacht te brengen of om 
feedback van de achterban te vragen. Ook 
worden hier aankondigingen in gedaan 
zoals bijvoorbeeld als er een zetel vrij komt 
binnen de OR. De OR heeft veel positieve 
feedback ontvangen over de nieuwsbrief. 
Daarmee is ook voldaan aan het verbeter-
punt vanuit het MTO (medewerkers-
tevredenheidsonderzoek). 



Scholing

Op 29 en 30 oktober 2014 gingen de OR 
leden naar de OR live dagen in Den Haag. 
Er waren een aantal interessante lezingen. 
Wat opviel is dat het allemaal korte 
lezingen waren en er  hierdoor geen 
diepgang kwam in de onderwerpen. Er 
kon niet overal  een meerwaarde uitge-
haald worden. Daarbij waren de OR live 
dagen niet speci�ek op de zorgbranche 
gericht maar op alle branches. Het was een 
uitstekende kans om te netwerken en om 
te oriënteren op scholing. Volgend jaar zal 
een afvaardiging van de OR de OR live 
dagen bezoeken

Vergaderingen
De OR komt elke dinsdagmiddag bij 
elkaar. Eén keer in de maand is er een 
overlegvergadering met als gesprekspart-
ner de algemeen directeur. Ook het hoofd 
P&O wordt uitgenodigd voor de overleg-
vergadering. Daarnaast vergadert de OR 
één keer in de maand met de leden 
(OR-vergadering). In deze vergadering 
vindt de o�ciële besluitvorming plaats 
over alle stukken.

In de overlegvergadering wordt ten 
minste tweemaal per jaar de algemene 
gang van zaken van de onderneming 
besproken. Hiervoor wordt ook de Raad 
van Toezicht uitgenodigd. De onderne-
mer doet in dit kader mededeling over 
besluiten die hij in voorbereiding heeft 
met betrekking tot de aangelegenheden 
bedoeld in de artikelen 25 en 27**. Daarbij 
worden afspraken gemaakt wanneer en 
op welke wijze de ondernemingsraad in 
de besluitvorming wordt betrokken. 

De overlegvergadering en de OR-ver- 
gadering hebben beide een agenda en 
worden genotuleerd. De verslagen van 
beide vergaderingen worden na vaststel-
ling verstuurd naar alle medewerkers in 
SJG Weert.

De OR  heeft ook nog andere overlegvor-
men namelijk: -informeel overleg met de 
directeur (zonder agenda en wordt niet 
genotuleerd) -werkvergadering, deze 
wordt gebruikt voor commissiewerk, 
onderling overleg, beeldvorming en 
overleg met derden in het ziekenhuis. 

** Artikel 25 - bedrijfsorganisatorisch en 
economische besluiten, Artikel 27 - regelin-
gen op het gebied van sociaal beleid

In 2015 worden er drie commissies binnen 
de OR opgericht, namelijk: arbocommis-
sie, �nanciële commissie en de welzijns-
commissie. 

Verbinding en ontwikkeling

OR live

STAZ
Op 6 november hebben enkele OR leden 
de medezeggenschapsdag van de STAZ 
bijgewoond (Stichting arbeidsmarkt 
ziekenhuizen). De lezingen bevatten 
onderwerpen die zeer herkenbaar waren. 
Er zijn diverse onderwerpen voorbij geko-
men die interessant waren en aansloten 
op de praktijk. Deze bijeenkomst was   
gericht op mensen uit de zorg.

Op 10 en 11 april 2014 heeft de OR een 
tweedaagse cursus gehad. Deze cursus 
werd begeleidt door de vaste cursusleider 
van de OR de heer Kees Roest (senior 
trainer). De eerste cursusdag stond in het 
teken van individuele verbindingen met 
het geheel, ontwikkeling in het functione-
ren als OR en als OR lid, samenwerken en 
e�ectief omgaan met belangen en 
verschillen.

In 2014 is de OR begonnen met het maken 
van een nieuwsbrief. De ambtelijk secreta-
ris voegt alle adviezen, instemmingen en 
overige onderwerpen samen in een 
nieuwsbrief en maakt er een informatief en 
leesbaar stuk van. Tevens heeft de OR op 
deze manier ruimte om onderwerpen 
onder de aandacht te brengen of om 
feedback van de achterban te vragen. Ook 
worden hier aankondigingen in gedaan 
zoals bijvoorbeeld als er een zetel vrij komt 
binnen de OR. De OR heeft veel positieve 
feedback ontvangen over de nieuwsbrief. 
Daarmee is ook voldaan aan het verbeter-
punt vanuit het MTO (medewerkers-
tevredenheidsonderzoek). 

“De OR heeft 30 oktober  een 
WOR cursus gehad.WOR betekent 
“Wet op de Ondernemingsraden”. 
Ik zag best wel op tegen een lange 
dag met allemaal theorie over 
wetten en regelgeving. Maar we 
hadden een cursusleidster, Drs. 
Susanty Nap van Mede, die ons de 
theorie op een toepasbare manier 
uitlegde en ons mee liet denken 
door praktijkvoorbeelden te 
gebruiken. Achteraf erg interes-
sant en veel geleerd. We hebben de 
meest belangrijke artikelen 
behandeld die in de Wet voorko-
men zoals artikel 25,27 en 24.

Wat mij persoonlijk het meeste is 
bijgebleven is deze uitspraak: “We 
zijn mensen die graag willen vast-
houden aan oude gewoonten.” Dit 
geldt voor de meeste onder ons. 
Het is echter noodzakelijk voor een 
OR en een organisatie om “out of 
the box” te denken en onderwer-
pen vanuit een ander perspectief 
te bekijken. Wetten en regels 
helpen hierbij maar zijn niet 
leidend.  

Gow with the flow is de gedachte 
die ik hierbij heb. En buig mee met 
de wind om overeind te blijven.” 

Rachma Kasmi, OR lid

WOR

De tweede cursusdag stond vooral in het 
teken van herkennen en e�ectief 
bëinvloeden van patronen in communica-
tie en beïnvloedingsstijlen. Het waren 
twee zeer intensieve en leerzame dagen. 
De OR heeft technieken geleerd die ze 
rechtstreeks kunnen toepassen in hun OR 
werk.  

De speerpunten communicatie met de 
achterban en binden en boeien blijven 
ook in 2015 doorgang vinden bij de 
behandeling van diverse onderwerpen. 
De OR gaat zich in 2015 onder andere 
bezig houden met de samenwerking 
tussen SJG Weert en het Catharina Zieken-
huis. Ook wordt er aandacht besteed aan 
de organisatiestructuur, centraal rooste-
ren en nog vele andere onderwerpen die 
gedurende het jaar op de agenda komen. 

Met hart voor de achterban, hart voor de 
organisatie en hart voor de zorg in zijn 
algemeenheid gaat de OR 2015 met veel 
goede moed en enthousiasme tegemoet!

Vooruitblik
Voor een OR is het belangrijk hoe de 
informatiestroom vanuit de directie/ 
management naar de OR verloopt. De OR 
heeft informatierecht, echter de band 
met de directie en management bepaald 
de toevoer en inhoud van de informatie. 
De OR werkt er hard aan om bij diverse 
onderwerpen goede input te leveren en  
gezien te worden als serieuze gespreks-
partner. In 2014 heeft de OR gebruik 
gemaakt van het recht om initiatiefvoor-
stellen en preadviezen aan directie te 
geven. Ook voor 2015 wordt deze 
ingeslagen weg vervolgd. Op deze 
manier kan de OR betrokkenheid in een 
vroeg stadium bewerkstelligen en  kan er 
op die manier invloed uitgeoefend 
worden op zaken die door de OR en/of 
organisatie geprioriteerd worden.

De OR start 2015 met een nieuwe 
algemeen directeur de heer Eric Rikkert. 
De OR heeft vertrouwen in een transpa-
rante samenwerking. 



Samenstelling OR 2014
zie foto van links naar rechts

Daniëlla Vermeulen - 4e etage
Romilda Hulspas-Wijen -diabetespoli
Thea Sieben-Winkelmolen -operatiecentrum
Léon Nijnens - special care
Yvonne vd Voort-Campen - VMKc
Leo Kirkels - techniek
Marion Caris-Saes - orthopedie
Jacqueline Mies-Snelders - klachtencie
Simone Barents van Loos - hartfalenpoli
Rachma Kasmi-Al Kamouchi - CSA
Jeroen Meuleners - operatiecentrum
Carla Wilms-Janssen - cytostatica
Rob Ketelaers - fysiotherapie

commissies

dagelijks bestuur

Financiële commissie:
Léon Nijnens
Jeroen Meuleners
Rachma Kasmi Al Kamouchi
Leo Kirkels

Arbo commissie
Thea Sieben-Winkelmolen
Carla Wilms-Janssen
Romilda Hulspas-Wijen
Rob Ketelaers
Marion Caris-Saes
Jacqueline Mies-Snelders

ambtelijk secretaris

Op 6 november hebben enkele OR leden 
de medezeggenschapsdag van de STAZ 
bijgewoond (Stichting arbeidsmarkt 
ziekenhuizen). De lezingen bevatten 
onderwerpen die zeer herkenbaar waren. 
Er zijn diverse onderwerpen voorbij geko-
men die interessant waren en aansloten 
op de praktijk. Deze bijeenkomst was   
gericht op mensen uit de zorg.

Op 10 en 11 april 2014 heeft de OR een 
tweedaagse cursus gehad. Deze cursus 
werd begeleidt door de vaste cursusleider 
van de OR de heer Kees Roest (senior 
trainer). De eerste cursusdag stond in het 
teken van individuele verbindingen met 
het geheel, ontwikkeling in het functione-
ren als OR en als OR lid, samenwerken en 
e�ectief omgaan met belangen en 
verschillen.

Contact

Mocht er na het lezen van het jaarverslag 2014 nog vragen zijn neem dan gerust contact op met de OR.

Jaarverslag 2014 is een uitgave van de Ondernemingsraad. Samenstelling en eindredactie Marieke Loijen en OR, vormgeving  en fotogra�e Marieke Loijen.

De OR wordt ondersteund 
door Marieke Loijen. Zij 
voert voor zowel de Onder-
nemingsraad als de Cliën-
tenraad 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 werkzaamhe-
den binnen globale richtlijnen onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitters 
van beide raden.

De OR vergadert iedere dinsdagmiddag in 
de Lohmankamer. Als een werknemer 
vragen en of advies nodig heeft kan hij/zij 
tussen 13.00 uur en 13.30 uur terecht bij 
de OR in de Lohmankamer. 

Iedere dinsdagmorgen zit het dagelijks-
bestuur van de OR bij elkaar in kamer 
R201. Ze zijn bereikbaar via nummer           
57 24 00 of via sein 112400. De OR is de 
hele week bereikbaar via het mailadres 
or@sjgweert.nl.

Yvonne v.d. Voort-
Campen - voorzitter

Léon Nijnens
vicevoorzitter

Simone Barents
van Loos - secretaris


