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ondernemingsraad 

Binnen SJG Weert is communicatie een belang-
rijk aandachtpunt. De wijze van communiceren 
binnen de organisatie is bepalend of er 
steun en draagkracht is en/of wordt gecre-
eerd bij medewerkers. De OR streeft ernaar 
dat er wordt gecommuniceerd op een eerlijke, 
tijdige en transparante manier binnen alle 
lagen van de organisatie. 

Communicatie

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

In de overlegvergadering wordt ten minste twee-
maal per jaar de algemene gang van zaken van de 
onderneming besproken. Hiervoor wordt ook de 
Raad van Toezicht uitgenodigd. De directeur 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 in de OR kamer, samen met de ambtelijk 
secretaris.

** Artikel 25 - bedrijfsorganisatorisch en economische 
besluiten, Artikel 27 - regelingen op het gebied van soci-
aal beleid

Yvonne v.d. Voort-Campen
Voorzitter Ondernemingsraad

Visie

Uitgangspunten

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 mede-
  werker en beleidsmaker

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 beleidsvormin-
gen. 

Daarnaast heeft de OR een rol bij voorstel-
len die, conform Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR), ter advies of instemming worden voor-
gelegd. De wetgeving en de CAO zullen hier-
bij 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:

Doelstellingen

Bij ieder onderwerp wat binnen de OR aan bod 
komt zal de wijze van communiceren getoetst 
worden aan de kaders die hiervoor zijn uit-
gezet (zie uitgangspunten). Het doel is een 
open communicatie met een eerlijke overleg-
vorm en transparante samenwerking.  

Dit lijkt me dan ook een mooi credo voor het 
komende jaar, als we sámen initiatief tonen 
en actie ondernemen om te verbeteren als 
organisatie, zullen we ook dit jaar weer 
vliegensvlug voorbij zien gaan, en tevreden 
achterom kunnen kijken en zeggen “dat hebben 
we weer mooi samen gedaan!”

Wat vliegt een jaar toch voorbij….

Zo ben je een voorwoord aan het schrijven 
voor het jaarverslag 2015 van de onderne-
mingsraad, en voor je er erg in hebt zit je 
met dezelfde opdracht voor 2016 achter de 
PC. 

Maar goed, een jaar heeft natuurlijk gewoon 
365 dagen. 365 Dagen waarop we met z’n allen 
druk zijn met onze dagelijkse beslommerin-
gen, zowel op werkgebied als privé. Een jaar 
waar ook de ondernemingsraad zich weer inge-
zet heeft om voor het SJG haar steentje bij 
te dragen aan het wel en wee van onze orga-
nisatie. We hebben ons best gedaan om onder-
werpen die vanuit de bestuurder bij ons 
voorgelegd  werden objectief en kritisch te 
beoordelen, en daar waar nodig te “fine-
tunen”. Hierbij kwamen bijvoorbeeld het 
kledingreglement, de klachtenregeling en de 
overstap naar een digitale salarisstrook 
bij ons ter instemming voorbij, en gaven we 
advies over bijvoorbeeld de organisatie-
structuur patiëntenvervoer en de invulling 
van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Buiten het gegeven dat de organisatie zich 
blijft veranderen en ontwikkelen, willen 
wij dit als ondernemingsraad ook graag. 
Naast de onderwerpen die vanuit de bestuur-
der op ons bordje komen zijn wij dit jaar 
daarom  ook steeds meer bezig geweest met 
onderwerpen die wij zélf als ondernemings-
raad belangrijk vonden. 

We hebben het dan over onderwerpen die 
vanuit  onze achterban, dus vanuit júllie 
als medewerkers van het SJG, belangrijk 
gevonden worden. Het initiatiefvoorstel met 
als onderwerp het opleidingsbeleid, waarbij 
we hebben gewerkt met onze collega’s van het 
Verpleegkundig StafBestuur, en het initia-
tiefvoorstel betreffende  het vormen van een 
visie op roosteren en de aanschaf van een 
nieuw roostersysteem zijn daar twee voor-
beelden van. Door zélf initiatief te nemen 
en je verantwoordelijk te voelen voor zaken 
die je graag veranderd wil zien kom je 
immers verder…



Instemmingsverzoeken 2016
Voor bepaalde besluiten heeft de directie de instemming van de ondernemingsraad nodig voordat 
hij deze kan nemen. Zie ook: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsraad_(Nederland)#Instemmingsrecht 

De OR ontving via de mail op 24 december 2015 
het aangepaste kledingreglement. Conform 
artikel 27 lid 1d-e uit de WOR is dit instem-
mingplichting en zo heeft de OR dit ook in 
behandeling genomen. De OR kan zich vinden in 
de aanpassingen. De OR geeft aan dat er 
diverse documenten op I-doc staan die raak-
vlakken hebben of verwijzen naar het nieuwe 
kledingreglement. Om een helder en eenduidig 
beleid uit te dragen verzoekt de OR de direc-
tie om de documenten met elkaar te linken en 
op een zodanige manier aan te passen dat er 
geen discrepantie ontstaat tussen de ver-
schillende regelingen.

Ook is er gesproken over een lijst met uit-
zonderingen (op het kledingreglement). De OR 
ziet het niet als hun verantwoording om te 
controleren of deze lijst met uitzonderingen 
wel of niet conform geldende WIP richtlijnen 
zijn. De hiervoor aangewezen personen zijn 
de ziekenhuishygiënist, de manager bedrijfs- 
voering en de directeur zorg. De OR hoeft 
deze lijst met uitzonderingen dan ook niet 
ter instemming aangeboden te krijgen. 

E.e.a. is in een schrijven van 12 januari 
2016 bij de directie kenbaar gemaakt. 

Kledingreglement

Collectieve roostervrije dag

De gedragscode social media is een aanvul-
ling op de reeds bestaande gedragscode 
inzake internet- en emailgebruik en maakt 
hier onlosmakelijk deel van uit. De docu-
menten worden gekoppeld. De OR stemt op 12 
april in met de gedragscode social media.

Gedragscode social 

Op 5 juli 2016 stemt de OR in met de aan-
scherping van de arbostructuur. De aanvul-
lende notitie is mede geschreven om de posi-
tie van de arbo werkgroep duidelijker te 
beschijven. De notitie wordt gelinkt aan de 
huidige arbostructuur en is terug te vinden 
op I-doc. 

Arbo

De OR begrijpt de noodzaak voor het inzetten 
van 6-uursdiensten en kan zich vinden in de 
uiteenzetting van de beweegredenen 
(organisatiebelang). De OR ziet echter onvol-
doende  de belangen van de medewerkers terug-
komen. Er wordt niet gesproken over de balans 
tussen werk en privé en er is geen aandacht 
voor duurzame inzetbaarheid. Vanuit de arbo-
werkgroep en de informatie van de bedrijfsarts 
kan de OR het volgende concluderen: Door het 
inzetten van kortere diensten wordt er een 
groter beroep gedaan op medewerkers daar zij 
vaker terug moeten komen. Ook de zorgzwaarte 
neemt toe, dit betekent dat de fysieke belas-
ting van de medewerkers groter wordt. De ver-
grijzing van werknemers in het ziekenhuis 
neemt toe. De fysieke belastbaarheid neemt 
daarmee af. Door het voorgestelde efficiënter 
plannen van het personeel zijn er geen rustige 
momenten (zomersluiting, weekenden). Werkne-
mers ervaren veel piekbelasting en minder 
momenten om bij te komen. 

Het is dan ook noodzaak dat er eerst onderzoek 
wordt gedaan in hoeverre de huidige en toekom-
stige capaciteitsplanning aansluit bij de 
belastbaarheid van de medewerkers. De aan-
vraag en uiteenzetting past niet binnen de 
vastgestelde kaders van de OR. De OR stemt 
niet in met de dienstwijziging. 

Capaciteitsplanning versus belastbaarheid:
De OR adviseert om onderzoek te doen in hoe-
verre de huidige capaciteitsplanning aansluit 
bij de belastbaarheid van de medewerkers 
(verzuimbeheersing).

Jaargesprek:
De OR adviseert om het jaargesprek te stimule-
ren. Hierin kunnen op individuele basis 
afspraken gemaakt worden met betrekking tot de 
JUS. Op vrijwillige basis kan de werknemer 
aangeven of hij/zij een (kortere) dienst inge-
pland wilt hebben. Dit kan dan voor een jaar 
vastgelegd worden. 

6-uursdiensten 4e etage
Op 29 maart 2016 ontving de OR een instem-
mingsverzoek inzake het inzetten van 
6-uursdiensten op de 4e etage. 

De OR heeft het verzoek naast hun eigen 
kaders inzake roostertijden gelegd en zo 
beoordeeld. 

Op 15 september stemt de OR in met het digi-
taliseren van de loonstrook. De OR wijst 
erop dat alle medewerkers hier tijdig over 
worden geïnformeerd.

Digitale salarisstrook

Herziene klachtenregeling
De OR heeft op 5 december 2016 ingestemd met 
de herziene klachtenregeling.   

Aanpassing regeling personeels-
voorziening
15 november 2016 stemt de OR in met de aanpas-
sing regeling personeelsvoorziening.

Nieuw kledingreglement
Op 15 november reageert de OR op het instem-
mingsverzoek met betrekking tot het aangepaste 
kledingreglement. De OR kan zich vinden in het 
protocol zolang er wordt voldaan aan de WIP 
Richtlijnen en aan de hygiënevoorschriften en 
stemt in met het aangepaste document.

Pas bij onvoldoende geschiktheid van interne 
kandidaten wordt overgegaan op externe 
werving.Op het moment dat er met zekerheid 
gezegd kan worden dat een vacature niet inge-
vuld kan worden door een interne medewerker, 
neemt P&O contact op met de OR met de vraag of 
de vacature gelijktijdig intern en extern 
geplaatst kan worden. Mocht er zich in de tus-
sentijd alsnog een interne kandidaat melden, 
dan heeft deze kandidaat voorrang. 

Het belangrijkste uit deze aanpassing is dat 
interne kandidaten bij interne vacatures voor-
rang hebben. 

De afdeling patiëntenvervoer werkt op, en 
voor, diverse afdelingen binnen het zieken-
huis en moet vanuit dat oogpunt breed aange-
stuurd worden. Door deze afdeling onder te 
brengen bij de afdeling Service en Zorg 
wordt deze aansturing goed geregeld. De OR 
adviseert op 3 mei 2016 positief met betrek-
king tot het onderbrengen van de patiënten-
vervoer bij de afdeling service en zorg. 

Organisatiestructuur patiënten-
vervoer

Meerjarenbeleidsplan 
Op 12 juli reageert de OR op het meerjaren-
beleidsplan 2017-2020.

Volgens de OR worden alle belangrijke 
onderwerpen (voor nu en in de toekomst) 
benoemd in het document. Er moet voldoende 
ruimte zijn om mee te bewegen met de ontwik-
kelingen in de zorg en de invloeden van bui-
tenaf. De OR vraagt om tijdig meegenomen te 
worden als onderwerpen meer concreet 
worden.

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

Adviesverzoeken 2016

Op 20 januari 2016 stemt de OR in met het 
verzoek om JAARLIJKS de carnavalsmaandag aan 
te wijzen als collectieve roostervrije dag. 
Daarmee wordt de instemming beschouwd als 
doorlopende instemming die, met motiverende 
redenen, door zowel de OR als de bestuurder 
beëindigd kan worden. 



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

Het is dan ook noodzaak dat er eerst onderzoek 
wordt gedaan in hoeverre de huidige en toekom-
stige capaciteitsplanning aansluit bij de 
belastbaarheid van de medewerkers. De aan-
vraag en uiteenzetting past niet binnen de 
vastgestelde kaders van de OR. De OR stemt 
niet in met de dienstwijziging. 

Capaciteitsplanning versus belastbaarheid:
De OR adviseert om onderzoek te doen in hoe-
verre de huidige capaciteitsplanning aansluit 
bij de belastbaarheid van de medewerkers 
(verzuimbeheersing).

Jaargesprek:
De OR adviseert om het jaargesprek te stimule-
ren. Hierin kunnen op individuele basis 
afspraken gemaakt worden met betrekking tot de 
JUS. Op vrijwillige basis kan de werknemer 
aangeven of hij/zij een (kortere) dienst inge-
pland wilt hebben. Dit kan dan voor een jaar 
vastgelegd worden. 

Initiatief voorstel

Per 1 januari 2018 vervalt het huidige 
rooster-systeem Square en zal er overgescha-
keld moeten worden op een ander rooster-
systeem. De OR wil tijdig in de ontwikkelin-
gen hiervan meegenomen worden en deelt, op 
22 juni 2016, zijn mening via een initia-
tiefvoorstel met de directie. 

De OR vindt het belangrijk dat er, voordat 
er een keuze wordt gemaakt voor welk roos-
tersysteem er wordt gekozen, een visie wordt 
ontwikkeld (of bijgesteld) over het huidige 
roosterbeleid. De vraag die volgens de OR 
gesteld moet worden is “Wat is goed rooste-
ren?”. De OR wil in samenwerking met alle 
betrokken partijen, een vooronderzoek doen 
om tot een goede visie te komen, waarna de 
keuze voor een nieuw roostersysteem genomen 
kan worden. Een plan van aanpak inclusief 
tijdspad is wenselijk. 

Vooruitlopend op de samenwerking heeft de OR 
het volgende aan de directie aangegeven:
Sinds de invoering van het centraal rooste-
ren krijgt de OR verontrustende signalen van 
medewerkers. De OR begrijpt dat het invoeren 
van een nieuw systeem de nodige weerstand 
met zich meebrengt en tijd nodig heeft om 
zich te “settelen” in de organisatie. Met 
dit in het achterhoofd heeft de OR deze sig-
nalen besproken. Echter nu, na zoveel jaren, 
blijven de signalen komen en worden deze 
zelfs steeds dwingender. Uit de feedback die 
de OR krijgt kan de conclusie getrokken 
worden dat de huidige manier van roosteren, 
of de uitvoering hiervan, zorgt voor een 
disbalans tussen werk en privé. De medewer-
ker mist de eigen regie en heeft het gevoel 
dat er gepland wordt in het voordeel van de 
organisatie en dat er te weinig ruimte is 
voor eigen inbreng van de medewerker. 

Voorbereidingen visie op roosteren / nieuw roostersysteem
Een afvaardiging van de OR is al sinds een 
tijd in gesprek met het management over de 
knelpunten van het huidige roosteren. 

Zoals aangegeven vindt de medewerker een goede 
balans tussen werk en privé belangrijk met 
daarbij een duidelijk gevoel van eigen regie. 
Om dit te bewerkstelligen is het volgens de OR 
noodzakelijk dat de medewerker zelf (voor een 
deel) verantwoordelijk wordt voor zijn of haar 
eigen rooster. Hiermee creëer je betrokken-
heid en eigen regie. Volgens de OR vergroot 
dit de flexibiliteit omdat hierdoor maatwerk 
mogelijk is en tevens de balans werk-privé 
wordt bewaakt. Een logisch gevolg hiervan zou 
een daling van het ziekteverzuim kunnen zijn.  
Dit alles kan vallen binnen de noemer duurzame 
inzetbaarheid. De OR snapt dat dit een eenzij-
dige belichting is voor het bepalen van een 
visie op roosteren en de keuze van een goed 
roostersysteem, echter de OR vindt het wel 
belangrijk om op voorhand aan te geven met 
welke invalshoek  de OR de samenwerking in zal 
gaan; namelijk medewerkerstevredenheid.  

De door het MT uitgezette enquête inzake 
duurzame inzetbaarheid bevestigd boven-
staande constatering. 

Voordat er een aantal jaren geleden werd 
overgegaan op het centrale roosteren zijn er 
doelstellingen bepaald, nl:

- kwalitatief hoogstaande zorg leveren
- hoge medewerkerstevredenheid
- effectiviteit van de organisatie

Naar de mening van de OR zijn deze doelstel-
lingen (nog) niet behaald. 

De OR is nauw betrokken geweest bij het 
reeds uitgezette MTO. De OR heeft diverse 
gesprekken met de directie gehad inzake het 
MTO. Hieronder een weergave van de onder-
werpen die o.a. aan bod zijn gekomen:

Wat willen we met het MTO bereiken?
Het is belangrijk om te kijken of het vorige 
MTO heeft geleid tot een hoger tevreden-
heidsgevoel bij de medewerkers en om te 
kijken of er nog verbeteringen haalbaar 
zijn. 

Hoe willen we dat doel/die doelen bereiken?
Bij het MTO van 2013 is er bewust gekozen 
voor een nulmeting (Een nulmeting is een 
inventarisatie van de huidige situatie 
waarbij de resultaten worden meegenomen als 
uitgangspunt voor verder onderzoek. De nul-
meting is meestal de eerste stap in het ver-
beter- en veranderproces en brengt de hui-
dige situatie in kaart). 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers zijn de belangrijkste pijlers 
voor het succes van een organisatie. Tevre-
den, betrokken en bevlogen medewerkers 
dragen bij aan een maximaal rendement voor 
de organisatie. Zij werken met passie, 
werken effectiever en efficiënter, zijn 
klantgerichter, leveren hogere kwaliteit en 
zetten de beslissende extra stap. Een MTO 
geeft inzicht in hoe de medewerkers in de 
organisatie staan en zorgt tegelijkertijd 
voor sociale innovatie door met elkaar in 
gesprek te gaan over verbetering.

Cursus OR
De OR heeft op 19 en 20 mei 2017 een twee-
daagse cursus gehad. De cursus stond gro-
tendeels in het teken van de eigen werkpro-
cessen van de OR. Zo werden de werkzaamhe-
den van de verschillende werkgroepen geeva-
lueerd en bekeken wat een ieder nodig heeft 
om het werkproces te verbeteren. Dit alles 
om het functioneren van de individuele OR 
leden alsook de werkgroepen te optimalise-

De Ondernemingsraad heeft als speerpunt het 
onderwerp opleidingsbeleid. De OR heeft dit 
onderwerp gekozen omdat uit ervaringen en 
feedback blijkt dat medewerkers behoefte 
hebben aan duidelijkheid over het opleidings-
beleid en een uniforme uitvoering hiervan.

Uitvoering opleidingsbeleid

Samen met het VSB (verpleegkundig stafbe-
stuur) heeft de OR een initiatiefvoorstel 
ingediend. In dit voorstel worden stappen en 
processen beschreven die wellicht meer uni-
formiteit en duidelijkheid kunnen scheppen 
voor medewerkers. 

Hieronder een opsomming van de belangrijkste 
vragen  (voor medewerkers) omtrent het 
opleidingsbeleid:
- hoeveel budget voor scholing is er beschik
  baar op een afdeling?
- welke scholing mag gevolgd worden (naast de 
  vakinhoudelijke scholing)?
- hoe wordt de keuze gemaakt welke medewerker 
  wel of niet een opleiding mag  volgen?
- hoe wordt de scholing vergoed (deel mede-
  werker deel organisatie)?

De organisatie gaat in gesprek met de OR en 
het VSB om met elkaar over het initiatief-
voorstel te praten en te kijken wat de moge-
lijkheden zijn. 

Om goed te kunnen meten dient het MTO van 2016 
op een zelfde manier uitgezet te worden als in 
2013. Zo kan de werkgever een beeld krijgen van 
wat er verbeterd is t.a.v. de vorige meting en 
waar nog verbetering gewenst is. Hoe gaan we om 
met de resultaten? Volgens de OR is dit punt 
voor verbetering vatbaar ten opzichte van 
voorgaand MTO. De verbeterpunten moeten binnen 
elk onderdeel van de organisatie opgepakt 
worden, op een zelfde manier. Dit was de afge-
lopen keer, in de ogen van de OR, te vrijblij-
vend. De OR adviseert om hier in het jaarplan 
en in het werkoverleg van iedere afdeling aan-
dacht aan te besteden. 

De OR heeft tevens aangegeven om de evaluatie 
van de bedrijfsarts mee te nemen in het MTO. De 
OR en de organisatie blijven met elkaar in 
gesprek over het medewerkertevredenheidsonder-
zoek.

Op de tweede dag was de bestuurder uitgeno-
digd. Deze dag werd vooral besteed aan het tra-
ject rondom organisatie en cultuurontwikkeling 
en de afstemming hiervan tussen bestuurder en 
de OR.  



Speerpunten
Aan het begin van 2016 heeft de OR alle medewerkers geïnformeerd over de plannen die ze 
voor 2016 hebben, in de vorm van een jaarplan. In dit jaarplan zijn ook de speerpunten 
benoemd. Dit zijn onderwerpen waaraan het hele jaar door extra aandacht is besteed. Voor 
het kiezen van deze speerpunten heeft de OR geput uit eigen ervaring, feedback van medewer-
kers, ontwikkelingen in de zorg, visie en beleid van de organisatie en het MTO.

Werkoverleg

De OR krijgt signalen uit de organisatie dat 
het werkoverleg niet altijd verloopt via de 
regels en afspraken. Een van de zorgtaken 
van de OR is het naar vermogen bevorderen 
van het werkoverleg. 

Waarom

Doel
Het werkoverleg wordt in het gehele SJG 
structureel en volgens de regels en afspra-
ken uitgevoerd. 

Balans werk en privé

Vanwege verhoging van de pensioengerech-
tigde leeftijd zijn de werknemers genood-
zaakt langer door te werken. Ook wordt er op 
het gebied van flexibiliteit steeds meer 
gevraagd op de werkvloer.

Waarom

Doel

Per speerpunt is er een werkgroep opge-
richt. Hierin hebben twee tot drie OR leden 
zitting. De werkgroep maakt een plan van 
aanpak. Hierin worden o.a. de volgende 
vragen gesteld: Hoe is de situatie nu? Hoe 
wordt het in de praktijk toegepast? Wat kan 
er volgens de OR verbeterd worden? Wat is 
hiervoor nodig, wat moeten we daarvoor 
onderzoeken? Hoe kan de OR dit aanpakken?   

In de werkvergaderingen en de OR vergade-
ring vindt er een terugkoppeling plaats en 
worden verdere acties uitgezet.

Balans tussen werk & privé optimaliseren.

VergaderingenCommissies
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- inventari-
satie en -evaluatie), handboek sociaal 
beleid en overige arbozaken. In 2016 is 
besloten dat arbo een vast agendapunt wordt 
van de overlegvergadering (het overleg 
tussen bestuurder en de OR). Zo kan de OR de 
vinger aan de pols houden met betrekking tot 
arbo-zaken die op dat moment spelen. 

De werkgroep is aan de slag gegaan met het 
verzamelen van informatie om een juist 
beeld te vormen hoe er in het SJG omgegaan 
wordt met het werkoverleg.Hierbij wordt de 
aandacht gelegd op zowel de structuur van 
het werkoverleg als ook de inhoud van het 
werkoverleg. In het sociaal handboek staat 
een uitgebreide omschrijving die als lei-
draad genomen moet worden bij de uitvoering 
van het werkoverleg. Ook de uitslag van het 
MTO dient als basispunt van waaruit de werk-
groep de vragen formuleert waarop ze ant-
woord willen krijgen. In 2017 gaat de werk-
groep verder met het uitwerken van dit 
onderwerp. 

De werkgroep heeft diverse onderwerpen 
onderzocht die te maken hebben met de balans 
werk & privé, waaronder onder andere de  va-
riabele inzet van JUS uren en verzuimbeheer-
sing en duurzame inzetbaarheid & jaarge-
sprek. Veel onderwerpen vallen onder de 
noemer duurzame inzetbaarheid en worden door 
de organisatiebrede werkgroep opgepakt. De 
werkgroep heeft het onderzoek afgerond. 

Opleidingen

De OR krijgt signalen uit de organisatie dat 
er geen eenduidig en transparant beleid is 
op het gebied van het nakomen en uitvoeren 
van de afspraken rondom opleidingen. 

Waarom

Doel
Duidelijke afspraken, transparante regels 
inzake het opleidingsbeleid organisatie-
breed. Helder en duidelijk voor de medewer-
kers.

Voor het uitwerken van dit onderwerp heeft 
de werkgroep o.a. contact gezocht met het 
VSB. Deze samenwerking heeft geresulteerd in 
een initiatiefvoorstel wat naar de directie 
is gestuurd. Bij het onderdeel “initiatief-
voorstel” vindt u meer over de inhoud van 
het voorstel inzake uitvoering opleidings-
beleid. In 2017 hoopt de OR op een verdere 
samenwerking met het MT om een en ander uit 
te rollen in de organisatie. 

Bijgaand een opsomming van de speerpunten zoals deze in het jaarplan benoemd staan met 
daaronder de resultaten tot december 2016:

Werkgroepen vanuit de organi-
satie
De OR heeft zitting in diverse werkgroepen 
die door de organisatie zijn opgezet. De rol 
van een OR lid wordt op voorhand besproken en 
uitgedragen binnen de werkgroep. Een OR lid 
zit als toehoorder in een werkgroep. Dit om 
de rolzuiverheid te behouden van de hele OR. 
Het doel is om informatie met elkaar te delen 
en mee te nemen in de beslissingen die er 
uiteindelijk worden gemaakt. 

Samenwerking SJG Weert en Catharinaziekenhuis
De OR heeft sinds 2015 zitting in de werkgroep 
samenwerking SJG Weert en Catharina Zieken-
huis Eindhoven. Ook in 2016 heeft de OR regel-
matig met de bestuurder en hun coach om de 
tafel gezeten om de stand van zaken met 
betrekking tot de samenwerking SJG Weert en 
Catharina Ziekenhuis te bespreken. In 2017 
blijven deze afspraken voortgang vinden. 

Werkgroep roosteren
Eind 2016 is de OR uitgenodigd om zitting te 
nemen in de werkgroep roosteren. In het kader 
van de aanschaf van een nieuw roostersysteem, 
en het initiatiefvoorstel van de OR inzake 
meeroosteren is er een werkgroep roosteren 
opgericht die alle te nemen stappen met elkaar 
bespreekt en uitwerkt. In 2016 is er, op ver-
zoek van de OR, begonnen aan een door de orga-
nisatie gedragen “visie op roosteren”. Zie 
voor meer informatie verderop in het jaarver-
slag onder het kopje initiatiefvoorstel.  

Duurzame inzetbaarheid
De OR is een vast lid van de werkgroep duur-
zame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid 
is een containerbegrip waar veel (arbo-
gerelateerde) onderwerpen onder vallen. Door 
zitting te nemen in deze werkgroep houdt de 
OR enerzijds feeling met zaken die op dat 
moment op de agenda van de bestuurder staan 
en anderzijds is de OR op deze manier in de 
gelegenheid om onderwerpen aan te dragen die 
zij belangrijk vindt. 

De financiële commissie houdt zich bezig met 
alle financiële stukken zoals begroting, 
jaarrekening, managementrapportages, kwar-
taalcijfers, ziekteverzuimcijfers, investe-
ringsbegroting enz. Beide commissies worden 
vast geagendeerd. 

De commissieleden kunnen zowel intern als 
extern scholing of workshops volgen om hun 
vakkennis op peil te houden. 



van links naar rechts: Léon Nijnens (IC), Anita Maas (dagcentrum), Gienie Hopmans 
(operatiecentrum), Rob Ketelaers (fysiotherapie), Yvonne v.d. Voort (VMKc), Cindy van Bree 
(verpleegafdeling), Simone van Loos (hartfalenpoli), Nicky Geurts (service en zorg), Jacque-
line Mies (klachtencommissie), Marion Caris (polikliniek orthopaedie), Rachma Kasmi (CSA), 
niet op de foto: Marco Vaessen (receptie en beveiliging) en Thea Sieben (operatiecentrum)

Op 8 november, tijdens de OR vergadering 
worden de nieuwe OR officieel geïnstalleerd. 
Alle oude leden hebben zich opnieuw kiesbaar 
gsteld. Er hebben geen verkiezingen plaats-
gevonden. Er is 1 nieuw lid toegetreden, 
namelijk mevrouw Nicki Geurts van de afde-
ling Voeding. De OR is blij met haar toetre-
ding en wenst haar veel succes als OR lid. 

Dagelijks bestuur OR 2016

Yvonne van de Voort-
voorzitter OR

Léon Nijnens
vicevoorzitter OR

Ambtelijk secretaris
De OR wordt ondersteund door onze ambtelijk secretaris Marieke Loijen. 

voorbeeld uit een nieuwsbrief

Gienie Hopmans
secretaris  OR

De OR maakt gebruik van diverse informatie-
bronnen om de achterban te informeren. Naast 
de verslagen van de overlegvergadering en de 
OR vergadering die iedere maand naar de mede-
werkers worden gemaild worden er nieuwsbe-
richten 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 informatie-
bron voor de OR, Hiermee krijgt de OR een goed 
beeld over hoe er over bepaalde zaken in de 
organisatie gedacht wordt. Ook komt er regel-
matig een bericht van de OR in het perso-
neelsblad de Impuls.

Informatiebronnen
Verkiezingen 2016

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 door het MT uitgezette enquête inzake 
duurzame inzetbaarheid bevestigd boven-
staande constatering. 

Input gevraagd van jou!!!!

or@sjgweert.nl

De OR gaat aan de slag met het jaarplan voor 2017. In dit jaarplan worden de hoofdpunten 

benoemd die aankomend jaar op de agenda komen te staan. Ook de manier van werken 

binnen de OR en de samenwerking met de organisatie worden benoemd.

Veel onderwerpen die dit jaar in de werkgroepen en binnen de OR opgepakt zijn, zullen ook in 

2017 verder uitgewerkt worden. 
Wij zijn ook benieuwd naar de input van medewerkers. Heb jij een aandachtspunt voor 

de OR? Heb jij een onderwerp waaraan de OR, volgens jou, aankomend jaar aandacht 

moet besteden? Laat het ons weten!!! 


