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Veranderingen…

Aan alle kanten komen veranderingen op ons af, vanuit de maat-
schappij, thuis en binnen SJG Weert. Soms lijken veranderingen 
een “ver van m’n bed show” maar zo nu en dan komen ze heel dicht-
bij. In dit jaarverslag blikken we, met een OR-bril op de neus, 
met jullie terug op de veranderingen die in 2015 de revue in SJG 
Weert passeerden.  

Laat ik voor de OR dichtbij beginnen want daar vond al meteen een 
mutatie plaats in de samenstelling. Onze OR-leden Jeroen Meule-
ners, Romilda Hulspas, Carla Wilms en Daniëlla Vermeulen besloten 
in 2015 afscheid te nemen van de ondernemingsraad. Hun inbreng 
van de laatste jaren wordt zeer gewaardeerd. Dit betekende dat er 
in 2015 maar liefst vier zetels vrij kwamen binnen de OR. Er was 

Visie

Uitgangspunten

Binnen SJG Weert is communicatie een belangrijk aandachtpunt. De wijze van communiceren 
binnen de organisatie is bepalend of er steun en draagkracht is en/of wordt gecreëerd bij 
medewerkers. De OR streeft ernaar dat er wordt gecommuniceerd op een eerlijke, tijdige en 
transparante manier binnen alle lagen van de organisatie. Bij ieder onderwerp wat binnen de 
OR aan bod komt zal de wijze van communiceren getoetst worden aan de kaders die hiervoor zijn 
uitgezet (zie uitgangspunten). Het doel is een open communicatie met een eerlijke overlegvorm 
en transparante samenwerking.  

Doelstellingen
De Ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers binnen de organisatie.  De 
OR neemt als leidraad de continuiteit van de organisatie en de gezamelijke belangen van zowel 
de medewerkers als de organisatie. De doelstelling hierbij is deze balans te waarborgen. 

♦ een prettige en open overlegsfeer 
♦ betrokkenheid en respect in alle lagen van de organisatie
♦ vertrouwen in elkaar
♦ veranderbereidheid van eenieder binnen de organisatie
♦ objectieve informatie van medewerker en beleidsmaker

Een belangrijk uitgangspunt bij samenwerken 
is een open en transparante communicatie. Deze 
visie van de OR is een belangrijk uitgangspunt 
bij alle beslissingen die genomen moeten 
worden of genomen zijn. Beleidsstukken zoals 
het kledingreglement, de roosterregels, het 
meerjaren bestuurlijk beleidsplan, duurzame 
inzetbaarheid, flexibilisering personeelsin-
zet etc. zijn op deze manier ook behandeld. In 
dit jaarverslag hiervoor meer aandacht.

De OR is erg trots op de samenwerking met 
directie en management inzake de waardering 
voor medewerkers. Deze samenwerking heeft 
geleid tot een vastgestelde procedure omtrent 
inzetten van wijziging van dienst binnen 24 
uur. 

Al met al hebben we samen weer een bewogen 
jaar achter de rug. In dit jaarverslag nemen 
we je graag mee terug in de tijd.

Communicatie

De OR neemt een rol aan als gesprekspartner van de organisatie om, afhankelijk van de eigen 
uitgangspunten,  mee te denken of geïnformeerd te worden over beleidsvormingen. 

Daarnaast heeft de OR een rol bij voorstellen die, conform Wet op de 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.

De OR heeft enkele uitgangspunten benoemd die volgens de OR noodzakelijk zijn voor een goede 
en gefundeerde samenwerking binnen alle lagen van de organisatie. De adviezen die de OR geeft 
zijn allen gebaseerd op, en ter bevordering van,  onderstaande uitgangspunten:reeds een zetel vrij binnen de OR, dus daarmee kwam het totaal op vijf vrije zetels binnen 

de OR. Vier nieuwe leden stonden klaar om met hun inbreng de club weer op volle sterkte te 
laten draaien. Gienie Hopmans, Cindy van Bree, Marco Vaessen en Anita Maas stortten zich vol 
overgave op het OR werk. 

De grootste verandering vond echter plaats op directie niveau. Vanaf januari 2015 staat er 
namelijk een nieuwe directeur aan het roer, Eric Rikkert. Hij gaat ons voor in onze gemeen-
schappelijke taak om kwalitatief goede en veilige zorg te leveren aan de inwoners van Weert 
én omstreken. Omstreken is hierbij echter een relatief begrip want een van de punten die veel-
vuldig besproken werd tussen OR en directie is de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis 
Eindhoven. Stukje bij beetje worden stappen gezet en schemert deze samenwerking door bij veel 
beslissingen die in SJG Weert genomen worden.

De OR komt elke dinsdagmiddag bij elkaar. Eén 
keer in de maand is er een overlegvergadering 
met als gesprekspartner de algemeen direc-
teur. Ook het hoofd P&O wordt uitgenodigd 
voor de overlegvergadering. Daarnaast verga-
dert de OR één keer in de maand met de leden 
(OR-vergadering). In deze vergadering vindt 
de officiële 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 
ondernemer 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.

Vergaderingen
De overlegvergadering en de OR-vergadering 
hebben beide een agenda en worden genotuleerd. 
De verslagen van beide vergaderingen worden na 
vaststelling verstuurd naar alle medewerkers in 
SJG Weert.

De OR  heeft ook nog andere overlegvormen name-
lijk: -informeel overleg met de directeur 
(zonder agenda en wordt niet genotuleerd) 
-werkvergadering, deze wordt gebruikt voor com-
missiewerk, onderling overleg, beeldvorming en 
overleg met derden in het ziekenhuis. 

Iedere dinsdagmorgen zit het dagelijks bestuur 
van de OR op de OR kamer, samen met de ambtelijk 
secretaris.

** Artikel 25 - bedrijfsorganisatorisch en eco-
nomische besluiten, Artikel 27 - regelingen op 
het gebied van sociaal beleid



Benoeming voorzitter klachtencommis-
sie

Benoeming lid klachtencommissie re-
geling “Tot hier en niet verder”
De OR gaat akkoord met de benoeming van de 
heer E. van Esch tot de klachtencommissie “Tot 
hier en niet verder”.  De OR wenst hem veel 
succes met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Instemming kledingreglement
De OR stemt op 22 mei 2015 in met het kle-
dingreglement ‘Persoonlijke hygiëne en repre-
sentatie’ en wenst de directie veel succes met 
de invoering van het reglement.  

De OR stemt in met de aanpassing van het par-
keerabonnement. Het abonnement van personeel 
in loondienst is hiermee afhankelijk van het 
aantal contracturen ipv een vast tarief. 

Instemming aanpassing jaargesprek
De OR gaat op 16 juni 2015 akkoord met de 
aanpassingen jaargesprek.

Instemming aanpassing parkeerabonne-
menten

Instemming klachtenregeling medewer-
kers en de regeling “Tot hier en 
niet verder”

Regeling: Tot hier en niet verder:
Gedragscode ter voorkoming van ongewenste 
omgangsvormen op het werk. Alle personen 
werkzaam in SJG Weert krijgen hiermee handva-
ten hoe te handelen indien zij geconfronteerd 
worden met ongewenst gedrag. 

Klachtenregeling medewerkers:
Door het instellen van een klachtrecht 
bestaat de mogelijkheid voor een medewerker 
om via een vastgestelde procedure klachten te 
uiten, te laten onderzoeken en beoordelen, op 
zodanige wijze dat de in redelijkheid te ver-
wachten bescherming van de belangen van alle 
medewerkers gewaarborgd wordt. 

De OR stemt op 16 juni 2015 in met de  
(aanpassing) “klachtenregeling medewerkers” 
en de “regeling tot hier en niet verder”.

Instemmingsverzoeken 2015
Voor bepaalde besluiten heeft de ondernemer de instemming van de ondernemingsraad nodig 
voordat hij deze kan nemen. 
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsraad_(Nederland)#Instemmingsrecht 

Instemming roosterregels polikli-
nieken/functieafdelingen
Op 6 juli ontvangt de OR het verzoek om in te 
stemmen met de roosterregels voor de 
poliklinieken/functieafdelingen. De OR is 
geïnformeerd over de pilot “centraal rooste-
ren poliklinieken/functieafdelingen” en er 
hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met 
onder andere de teamleider en de manager 
bedrijfsvoering inzake de roosterregels. 
Hierbij werden de belangen van zowel de orga-
nisatie als de medewerkers in acht genomen. 
Op 16 juli 2015 stemt de OR in met de roos-
terregels. De OR onderstreept daarbij dat de 
betreffende medewerkers op korte termijn 
hierover geïnformeerd worden zodat de regels 
uniform toegepast kunnen worden. 

Instemming investeringsaanvraag
infrastructuur
De OR stemt op 16 juli 2015 in met de investe-
ring ten behoeve van de aanpassing in de 
infrastructuur. Voor de aanpassing van het 
beddenhuis en de HAP-SEH is het noodzakelijk 
dat de infrastructuur aangepast wordt. 

Op 16 juli en 24 november 2015 stemt de OR in 
met respectievelijk de benoeming van mevr. 
H.J. Brandwijk als extern lid en de benoeming 
van mevrouw A. Stijnen als intern plaatsver-
vangend lid en mevrouw S. van Keeken als 
intern lid van de klachtencommissie patiën-
tenzorg. 

Benoemingen leden klachtencommissie 
patiëntenzorg

Met betrekking tot een aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer heeft de Ondernemings-
raad adviesrecht.  
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Adviesrecht_(ondernemingsraad)

Adviesverzoeken 2015

SJG Weert is voornemens samen te gaan werken 
met het AZM en het CZE op het gebied van 
oncologische zorg. De OR vindt het een goede 
zaak voor onze cliënten dat er op deze 
manier de mogelijkheid is dat de voor- en 
nabehandeling zoveel mogelijk in het eigen 
ziekenhuis plaatsvindt. Gespecialiseerde 
zorg wordt gegeven in het daarvoor meest 
geschikte ziekenhuis.  De OR geeft een posi-
tief advies op 24 maart 2015.

Samenwerking oncologie SJG en MUMC

Op 24 maart 2015 ontvangt de OR het adviesver-
zoek inzake de investering HAP-SEH. De OR 
steunt vanaf het begin de plannen om de huis-
artsenpost onder te brengen in het zieken-
huis. Het is goed om te zien dat de plannen 
die er al jaren liggen en uitvoerig zijn 
besproken met diverse partijen nu vorm begin-
nen te krijgen en daadwerkelijk uitgevoerd 
gaan worden. De OR is trots op SJG Weert die 
nu als pionier dit samenwerkingsverband aan-
gaat. Zowel het ziekenhuis, de huisartsen als 
de cliënten van beide partijen zijn gebaat 
bij deze vorm van samenwerking. De OR advi-
seert positief op 10 april 2015. 

Investering HAP-SEH

Op 26 november 2015 geeft de OR een positief 
advies inzake het oprichten van de afdeling 
Klinische Fysica en Medische Techniek. Met deze 
wijziging wordt een kwaliteitsslag gemaakt. 

Advies oprichting afdeling Klinische
Fysica en Medische Techniek

De OR werd te laat geïnformeerd over deze 
intentie tot samenwerking en kan vanwege deze 
late betrokkenheid in het traject geen gedegen 
advies geven. De OR heeft inzicht gekregen in 
de getekende samenwerkingsovereenkomst. De OR 
wijst er op tijdig bij dit soort trajecten 
betrokken te willen worden. De OR ondersteunt 
de samenwerking. 

Advies voorgenomen intentieverkla-
ring met Land van Horne

Op 9 maart 2015 heeft de OR positief inge-
stemd met de benoeming van de heer A.J.W. 
Lenaerts als voorzitter van de klachtencom-
missie. De OR wenst hem veel succes met het 
vervullen van de functie. 



StAZ
Op 12 november 2015 werd er in Driebergen de 
jaarlijks medezeggenschapsdag georganiseerd 
door de StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Zieken-
huizen). Omdat dit een dag is die georganiseerd 
wordt voor alle ondernemingsraadleden vallende 
onder de CAO ziekenhuizen en er een hoeveelheid 
aan verschillende workshops gegeven werden, 
hebben meerdere OR leden deze dag bijgewoond.

Preadvies / Initiatief-
voorstellen
De OR kan zelf voorstellen indienen over alles wat de onderneming aangaat. De ondernemer is 
verplicht te reageren op een initiatiefvoorstel van de OR.  
Zie ook: http://www.fnvformaat.nl/kennisbank/verdieping/or-bevoegdheden/initiatiefrecht

Preadvies teamcoördinatoren Initiatiefvoorstel waardering van 
medewerkers

Naast de instemmings- en adviesverzoeken heeft de Ondernemings-
raad zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden:
Samenwerking SJG Weert met Catharinaziekenhuis 
Eindhoven
Opleidingsbegroting 2016
Flexibilisering personeelsinzet
Ziekteverzuim
Meerjaren beleidsplan
Onregelmatigheidstoeslag
Opleidingen
Ergocoaches
Werving en selectiebeleid
Sport mogelijkheiden medewerkers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Binden en boeien
Duurzame inzetbaarheid
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 
Begroting
Managementrapportages
Kwartaaloverzichten
Verzuimcijfers

De OR heeft twee evaluaties ontvangen inzake 
de status teamcoördinatoren VMK/OK. Deze 
twee afdelingen zijn gestart met een pilot 
waarin, naast de teamleiding, twee teamcoör-
dinatoren functioneren in de dagelijkse aan-
sturing van hun afdeling. Deze beide pilots 
zijn van tijdelijke aard echter uit de evalu-
atie en de praktijk blijkt nu dat deze pilots 
stilzwijgend verlengd worden. Het is voor de 
OR niet inzichtelijk wat de looptijd is van 
de pilots en hoe en wanneer deze pilots weer 
geëvalueerd gaan worden. In het kader van de 
organisatiestructuur stelt de OR (op 3 febru-
ari 2015) een preadvies op inzake de status 
van de functie “teamcoördinatoren”. Om de 
pilot efficiënt te kunnen monitoren stelt de 
OR voor een evaluatiemoment vast te leggen 
als ook de evaluatiecriteria samen met de OR 
vast te stellen en een einddatum van de pilot 
vast te leggen.
Daarna wordt bekeken of deze functie gehand-
haafd blijft of komt te vervallen. Afhanke-
lijk daarvan ontvangt de OR een adviesaan-
vraag. 
 

In het kader van de verschoven dienst binnen 
24 uur en het hanteren van de ATW schrijft de 
OR op 24 maart 2015 een initiatiefvoorstel. 
Enerzijds om uniformiteit binnen de organisa-
tie te creëren inzake het toepassen van wijzi-
ging van dienst binnen 24 uur, anderzijds 
biedt deze werkwijze een mogelijkheid voor 
zowel de organisatie als de medewerker om met 
elkaar tot een bevredigende oplossing te komen 
bij het toepassen van een wijziging van dienst 
binnen 24 uur. Dit initiatiefvoorstel resul-
teert eind 2015 in een vastgestelde procedure 
met stroomschema wat in samenwerking met het 
management tot stand is gekomen en is uitge-
rold in de organisatie. Dit is terug te vinden 
in het documentenbeheersysteem.

Op 14 en 15 oktober 2015 hebben enkele OR leden 
de OR live dagen bezocht. Het doel van de OR 
live dagen is kennisdeling en elkaar ontmoe-
ten. Elk half uur konden bezoekers kiezen uit 
3 tot 5 OR gerelateerde workshops.  Ook kon er 
worden gesproken met adviseurs en opleiders 
van gerenomeerde bureaus en natuurlijk met 
collega-OR-leden. Er was ook een Gezond, 
Vitaal& Duurzaam theater. Het was een inspire-
rende dag.De OR leden kunnen de verkregen 
informatie toepassen in hun eigen werk.

OR live Samen met Léon Nijnens en Marco Vaessen zit ik in de financiële commissie binnen de OR. 
Marco en ik zijn redelijk nieuw op dit gebied en samen hebben we een cursus financiële cijfers afgerond op 12 november 2015. Tijdens deze cursus kregen we, aan de hand van voorbeelden, meer inzicht in financiële stukken en zaken. We hebben begrotingsbegrippen geleerd zoals balans, activa, passiva, vlottende en liquide middelen. Ook kunnen we nu inhoudelijk jaarverslagen en financiële verslagen lezen.Deze cursus heeft er aan bijgedragen dat we een betere financiele gesprekspartner zijn van de organisatie. Het was een geslaagde cursus!
                    Rachma Kasmi    

Arbeidsvoorwaarden
Om meer inzicht te krijgen in de arbeidsvoorwaarden is er op 3 december 2015 een cursus voor 
de hele OR georganiseerd. Deze cursus werd gegeven door Mevr. Susanty Nap van Mede. Tijdens 
deze cursusdag werden de arbeidsvoorwaarden bij samenwerkingsvraagstukken onder de loep 
genomen, de invloed van de OR op arbeidsvoorwaarden en inzicht in HR-beleid en de beleving 
hiervan op de werkvloer. Tot slot bepaalde de OR aan de hand van deze informatie welke onder-
delen binnen de organisatie aandacht behoeven. Deze zullen verder uitgewerkt worden in het 
jaarplan. 

Scholing
Veranderbereidheid en verandervermogen
Op 4 en 5 juni 2015 heeft de OR een tweedaagse cursus gehad die gegeven werd door de vaste cur-
susleider de heer K. Roest. Het creëren van veranderbereidheid en het ontwikkelen van het ver-
andervermogen van de organisatie zijn de rode draad door de twee trainingsdagen van de OR.Er 
werd gesproken over verschillende opvattingen over het managen van veranderprocessen. De OR 
leden kregen daardoor een bredere kijk op het managen van veranderprocessen en hebben een 
gemeenschappelijke visie bepaald op het vormgeven van effectieve veranderprocessen. 

Er waren ook een aantal ervaringsopdrachten in de buitenlucht die te maken hadden met persoon-
lijke vaardigheden bij afstemming van andermans belang en oplossingsgericht werken. Ook was er 
aandacht voor organisatieontwikkeling en de rol van de OR hierin. De laatste cursusdag schoven 
de algemeen directeur en de directeur zorg aan om samen met de OR de organisatieontwikkeling in 
kaart te brengen. Het waren twee intensieve en leerzame cursusdagen.



OR 2015
van links naar rechts:

Yvonne vd Voort
Marco Vaessen
Cindy van Bree
Rob Ketelaers
Léon Nijnens
Marion Caris
Gienie Hopmans
Simone Loos
Jacqueline Mies
Rachma Kasmi 
Anita Maas
Thea Sieben
(niet op foto)

In 2015 hebben er heel wat mutaties binnen de 
OR plaatsgevonden. Carla Wilms, Jeroen Meu-
leners, Romilda Hulspas en Daniëlla Vermeu-
len namen afscheid als OR lid. De OR dankt 
deze vier leden voor hun enorme inzet en bij-
drage in de OR.

De vrijgekomen zetels (inclusief nog een 
vrije zetel) werden, op 1 zetel na, snel 
ingevuld. De OR heeft in 2015 Marco Vaessen, 
Gienie Hopmans, Cindy van Bree en Anita Maas 
welkom geheten als nieuwe leden van de OR. De 
OR wenst hen veel succes met hun OR carriere. 

Met bovenstaande mutaties rekening gehouden 
ziet de samenstelling van de OR  er op 31 
december 2015, met 12 personen, als volgt 
uit:

VMKc
receptie en beveiliging
verpleegafdeling
fysiotherapie
intensive care
polikliniek orthopaedie
operatiecentrum
hartfalenpoli
klachtencommissie
CSA
dagcentrum
operatiecentrum

Dagelijks bestuur OR 2015

Yvonne van de Voort-
voorzitter OR

Léon Nijnens
vicevoorzitter OR

Simone v.d. Loos
secretaris 
(t/m dec. 2015)

Ambtelijk secretaris
De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 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.

Commissies

Marieke Loijen
ambtelijk secretaris

Afscheid

In het eerste kwartaal van 2015 hebben Jeroen Meuleners, Leo Kirkels en Carla Wilms

Janssen afscheid genomen van de OR.  De OR zal de bijdrage van deze drie doorgewinterde 

OR leden missen.  De OR dankt Jeroen, Leo en Carla voor hun inzet van de afgelopen jaren 

en wenst hun veel succes met hun verdere carrieres en voor Leo een welverdiend pensioen. 

Welkom

Twee OR zetels zijn ingevuld door Gienie Hopmans en Marco Vaessen. Deze mensen hebben 

zich reeds voorgesteld in de Impuls. De OR is blij met deze twee zeer enthousiaste en 

meedenkende nieuwe leden. 

wisselingen in de OR 2015

De OR heeft op 4 en 5 juni een tweedaagse cursus gehad. De doelstelling van de twee

daagse cursus was het creëren van veranderbereidheid en het ontwikkelen van het veran

dervermogen van de organisatie. Het laatste gedeelte van de cursus werd samen met de 

directie afgerond. Het waren twee intensieve en inspirerende dagen. 

Cursus OR

Zetels vrij binnen de OR

Inmiddels zijn er twee zetels vacant binnen de OR. Er 

hebben zich reeds twee potentiële kandidaten 

gemeld. Mocht jij interesse hebben in de OR laat het 

ons dan weten. 

Je kunt reageren tot en met 15 juli a.s. Mochten er 

nog kandidaten melden dan hebben we meer 

kandidaten dan zetels. Dit betekent dat er verkiezin-

gen gehouden worden (oktober 2015) en dat de 

ingevuld gaan worden door de twee kandidaten 

met de meeste stemmen. 

voorbeeld uit een nieuwsbrief

Gienie Hopmans
secretaris 
(v.a. jan. 2016)

De OR maakt gebruik van diverse informatiebron-
nen om de achterban te informeren. Naast de 
verslagen van de overlegvergadering en de OR 
vergadering die iedere maand naar de medewer-
kers 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) net-
werk 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 organisatie gedacht wordt. 
Ook komt er regelmatig een bericht van de OR in 
het personeelsblad de Impuls.

Informatiebronnen

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat in 2015 uit Yvonne v.d. Voort als voorzitter, Léon 
Nijnens als vicevoorzitter en Simone van Loos als secretaris. In december 2015 besluit Simone 
van Loos om haar taak als secretaris neer te leggen en neemt Gienie Hopmans het stokje per 1 
januari 2016 van haar over. De OR dankt Simone voor haar inzet in het DB. Simone blijft als 
OR lid binnen de OR actief. 

Sinds oktober 2015 ben ik lid van de OR. Ik 

voelde me zeer welkom. De OR bestaat uit een 

fijne groep leden die je helpen en onder-

steunen bij alle vragen. Er kwam in het 

begin veel op me af. Maar aldoende leert 

men, zo ook voor mij. Ik begin er nu ook 

echt goed in te komen. De eerste scholing  

over arbeidsvoorwaarden heb ik achter de 

rug. En ook een cursus WOR ( wet op onderne-

mingsraden) stond op de planning. Wat is 

bijv. adviesplichtig en wat instemmings- 

plichtig, en belangrijker nog.... hoe ga je 

daar als OR mee om? 
In 2015 zat ik in de werkgroep flexibilise-

ring. Aan de hand van het jaarplan van 2016 

zal ik in een nieuwe werkgroep komen.

In deze korte periode heb ik al veel geleerd 

en er gaat nog heel wat komen. Het voelt 

goed om op te komen voor de belangen van de 

werknemers en mee te denken in het beleid.
Groetjes Cindy van Bree

Contact
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 Loh-
mankamer. 

Iedere dinsdagmorgen zit het dagelijksbestuur 
van de OR bij elkaar in kamer R201. Het DB is 
bereikbaar via nummer 57 24 00. De rest van de 
week is de OR bereikbaar via seinnummer 7710 
of via het mailadres or@sjgweert.nl.

De OR heeft twee vaste commissies, namelijk de 
arbocommissie en de financiële commissie. De 
arbocommissie houdt zich vooral bezig met 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, ergo-
coaches, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstan-
digheden, werkdruk, RI&E (risico- inventarisa-
tie en -evaluatie), handboek sociaal beleid en 
overige arbozaken. De financiële commissie 
houdt zich bezig met alle financiële stukken 
zoals begroting, jaarrekening, managementrap-
portages, kwartaalcijfers, ziekteverzuimcij-
fers, investeringsbegroting enz. Beide commis-
sies worden vast geagendeerd. De commissiele-
den kunnen zowel intern als extern scholing of 
workshops volgen om hun vakkennis op peil te 
houden. 



Verkiezingen

Wat is een Ondernemingsraad (OR)? 
De ondernemingsraad (OR) is een verplicht inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met 
meer dan 50 werknemers. Een OR bestaat uitsluitend uit werknemers.
 
Wat doet een OR? 
Een OR is de gesprekspartner van de werkgever namens het personeel. De OR overlegt met de werkgever over 
het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Deze medezeggenschap vindt plaats op basis van gelijk-
waardigheid.
 
Waarom is het belangrijk zitting te nemen in de OR? 
De OR vertegenwoordigt de personeelsleden en bevordert dat afspraken over personeelsbeleid worden nage-
leefd. Als lid van de OR behartig je de belangen van je collega’s. Je kunt écht invloed uitoefenen op 
de besluitvorming binnen het bedrijf en bij de afwegingen tussen het bedrijfsbelang en het werknemersbe-
lang. Je levert dus een bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf of de instelling.  Je bent als 
OR-lid betrokken bij het algemene personeelsbelang. Het behandelen van klachten van individuele perso-
neelsleden hoort niet tot de taak van een OR-lid.
 
Wat levert het lidmaatschap van de OR je op?
• je kunt echt iets betekenen voor de werkomstandigheden van je collega’s
• je ontwikkelt jezelf en verschillende competenties zoals communiceren, onderhandelen, argumenteren 
  netwerken, beoordelen van beleid en het verkrijgen van een helicopterview
• je bent altijd (en als eerste!) op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
• je overlegt direct met de directie of het bevoegd gezag en je kunt invloed uitoefenen
• je krijgt faciliteiten en trainingen om het OR-werk goed te kunnen doen
• je werkt samen met andere collega’s dan die van je eigen (bekende) afdeling
• het OR-werk voegt een extra dimensie en uitdaging toe aan je normale werkzaamheden

Waarom in de OR?

In juli/augustus zullen we je verder inlichten over wat het inhoudt om OR lid te zijn en hoe 
je je aan kunt melden hiervoor. 

Wil je in de tussentijd meer informatie? Loop gerust binnen bij onze ambtelijk secretaris 
Marieke Loijen, zij zit op de 2e verdieping in de gang bij opleidingen, kamer R201. Zij zal je 
graag meer vertellen over wat het inhoudt om OR lid te zijn. Of spreek een van onze huidige OR 
collega’s aan voor meer informatie.

Op 22 oktober 2016 loopt de zittingsperiode 
van de OR af (dit is een zaterdag, laten we 
voor het gemak de vrijdag ervoor pakken als 
einddatum...dus dan wordt het 21 oktober). 
Dit houdt in dat op 21 oktober de hele OR 
aftreedt. De OR leden kunnen zich opnieuw 
herkiesbaar stellen, maar niet alleen de OR 
leden kunnen dit, ook jij mag je verkiesbaar 
stellen!!!

Dus heb je altijd in je achterhoofd gehad dat 
de OR wellicht iets voor jou is? Zet dan in 
je agenda dat de verkiezingen er aan komen!!


