Jaarverslag
Ondernemingsraad MOB Drechtsteden Internos
2020
Leden OR
Begin 2020 bestond de OR uit:
Laura Bouman van de Velde (voorzi er)
Monique Assenberg van Eijsden (secretaris)
Dieuwke van der Hoogt (OR lid)
Saziye Kemaldar (OR lid)
Gerda van den Heuvel (OR lid)
Stefanie Katjido (OR lid)
Dit jaar zijn er verkiezingen geweest en de volgende leden toegevoegd aan de OR
vanaf 1 juli 2020:
Robin van der Stoep
Ismail Tanriverdi
Nans van Dommelen
De OR was blij met 9 leden. Helaas zijn er om verschillende redenen weer 3 leden opgestapt;
Dieuwke van der Hoogt
Stefanie Katjido
Robin van der Stoep
Komend jaar worden deze vacatures hopelijk weer opgevuld.
Verkiezingen OR
In februari werden de voorbereidingen getro en voor de verkiezingen met hulp van Rosalie van
Gerwen van HR.
De verkiezingscommissie bestond uit;
Dieuwke van der Hoogt
Stefanie Katjido
Monique Assenberg (secretaris)
De bonden zijn aangeschreven en alle informa e is op het medewerkersportaal gedeeld. Er kwamen
4 nieuwe aanmeldingen.
De OR wilde de verkiezingen digitaal laten verlopen en had hiervoor een extern bureau gevonden.
Maar via de afdeling communica e werd een speciale link ontwikkeld waarmee medewerkers
konden stemmen.
Achteraf bleek dit niet een echt goed systeem te zijn, omdat medewerkers niet anoniem konden
stemmen en er meerdere keren met verschillende e-mails gestemd kon worden. De OR hee bij de
bestuurder aangegeven dat dit de volgende keer anders moet.
Tijdens het stemmen trok een 4de lid zich terug en konden de verkiezingen jdens het stemmen
stopgezet worden. De OR had aan 3 leden nodig.
Per 1-7-2020 was de OR voltallig.

ft

1

ti

ti

ff

tt

ti

Jaarverslag OR MOB Drechtsteden Internos

OR Vergaderschema
13-1-2020

OR Vergadering

DB (12:30 tot 13:30)

10-2-2020

OR Vergadering

OV (12:30 tot 14:30)

16-3-2020

OR Vergadering

DB (12:30 tot 13:30)

20-4-2020

OR Vergadering

OV (12:30 tot 14:30)

25-5-2020

OR Vergadering

Alg. gang van zaken met RvC

6-7-2020

OR Vergadering

(12:30 tot 14:30)

18-8-2020

OR Vergadering

DB (12:30 tot 13:30)

7-9-2020

OR Vergadering

OV (12:30 tot 14:30)

5-10-2020

OR Vergadering

DB

28/29-10
17-11- 2020

Cursus OR
OR Vergadering

OV (12:30 tot 14:30)

23-11-2020

Overleg met cliëntenraad 15:00 tot 15:30

28-6-2020

Extra OR-overleg

6-7-2020

OR en de RvC

16:00 tot 18:00

Adviesrecht
De OR hee afgelopen jaar de volgende adviesaanvragen in behandeling gehad en afgerond:
Verandering Nachtzorg (samenwerking met Aa e nachtzorg) De OR hee hier een posi ef advies
over gegeven. September 2020
Instemmingsrecht
Mei 2020; Inkrimping afdeling Intake
- OR hee instemming gegeven
Mei 2020; Preven emedewerker
- OR hee instemming gegeven
Juni 2020; Verandering van Salarissysteem, van BCS naar Visma:
- OR hee instemming gegeven
Juni 2020; Helpende plus extra /met insuline
- September 2020 instemming gegeven
Juni 2020; Instemming beleidsplan
- September; OR hee instemming gegeven.
Juli 2020 Privacy beleid
- OR hee instemming gegeven
Juli 2020; Instemming Andere E-learning aanbieder
- Is nog in behandeling
Augustus 2020; Instemming POP app
- Or hee september instemming gegeven
Oktober 2020; Instemming van 4 weken naar maandsalaris.
- OR hee instemming gegeven
- OR had hier in 2019 al voorwerk gedaan, voorstel is toen afgewezen.
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Ini a ef recht
De OR hee de volgende ini a even in gediend bij het bestuur.
-

Mei 2020; verzoek tot aanstellen ambtelijk secretaris voor Internos en MOB. Resultaat:
afgewezen.

-

Mei 2020 een verzoek tot het aanstellen van een secretaris voor beide bestuurders. Resultaat:
afgewezen, er zijn wel aanbevelingen overgenomen.

-

September 2019 stagna e samenwerking met bestuurder. Hierin zijn in de loop van de jd
verschillende gesprekken en afspraken gemaakt. Het gaat nu beter.

De OR hee afgelopen jaar 1 keer een digitaal gesprek gehad met de OR van MOB.
De 2de keer lukte het niet om tot een afspraak te komen.
De OR is ook 1 keer aangeschoven bij de cliëntenraad. Hier werden de COVID-19 maatregelen
besproken en hoe de cliëntenraad samen is gegaan met de cliëntenraad van MOB.
De jaarlijkse OR cursus kon ondanks COVID-19 toch doorgaan in een grote ruimte en vond plaats in
oktober. De OR hee onder andere besproken hoe wij de toekomst zien met een voltallige OR. Taken
zijn verdeeld en een plan van aanpak is gemaakt.
De OR wil een communica eplan maken met hierin taken en plichten van de OR. Dit wil de OR onder
medewerkers verspreiden. Hiervoor wordt de hulp ingeschakeld van de afdeling communica e.
Taakverdeling binnen de OR
Ismail Tanriverdi Voorzi er vanaf halverwege 2021 en nanciën;
Laura Bouman voorzi er daarna vicevoorzi er;
Monique Assenberg secretaris en achterban communica e;
Saziye Kemaldar; Achterban communica e;
Gerda van de Heuvel: Achterban communica e;
Nans van Dommele: Arbo-commissie.
Plannen voor 2021
- Op zoek naar 3 nieuwe OR leden;
- Twee keer contact met de Raad van Commissarissen;
- Twee keer per jaar afspraak met de OR van MOB Ro erdam en Amstelveen;
- Eén keer per jaar afspraak met de cliëntenraad;
- Instemming AVG-func onaris;
- Aanpassing OR reglement met ARBO-commissie toegevoegd;
- Individuele cursussen voor OR leden met specialisa e. ARBO, achterban raadpleging, nieuwe voorzi er;
- Oktober 2021 gezamenlijke cursus;
- Communica eplan afmaken.
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