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Voorwoord 

Met dit jaarverslag wil de ondernemingsraad (OR) van 

MeanderGroep iedereen die als medewerker van Meander 

tot de achterban behoort, informeren over de belangrijkste 

gebeurtenissen van 2019.  

 

In 2019 is de nieuwe Raad van Bestuurd (RvB) benoemd: de 

heer JHL Jansen (Jack) en de heer MFM Ehlen (Michael). 

De RvB is voor de OR vanuit de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) de belangrijkste 

gesprekspartner om de belangen van de achterban te 

kunnen behartigen. Het is belangrijk dat gesprekspartners 

op een fijne manier met elkaar samenwerken. Een 

samenwerking moet echter gaande de tijd groeien. 

Voor de OR is 2019 dan ook een jaar geweest van het 

“ontmoeten” van Jack Jansen en Michael Ehlen en het 

vinden van een manier waarop beiden prettig 

samenwerken.  

 

 

 

 

 

Missie en Visie van de OR  

 

De missie en de visie geven aan waarvoor de OR staat bij het 

uitvoeren van haar werkzaamheden. Ze vormen als het ware 

de “stip aan de horizon” bij het beoordelen van beelden 

over onderwerpen die belangrijk zijn voor de medewerkers. 

Op basis van deze beelden neemt de OR besluiten.  

 

Missie (waar staan we voor):  

De OR is een betrouwbare partner die de belangen 

behartigt van de medewerkers en organisatie en verbinding 

legt tussen beiden. 

 

Visie (waar gaan we voor): 

De ondernemingsraad is zichtbaar in de organisatie en gaat 

kritisch in dialoog met de Raad van Bestuur en de diverse 

Clusters. Medezeggenschap (op maat) van de medewerkers 

staat bij de ondernemingsraad hoog in het vaandel. 
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Wie zit er in de or? 

 

Samenstelling OR 
 
De OR van Meander bestaat uit zeven leden, de voorzitter 

en de vicevoorzitter vormen het dagelijks bestuur (DB). 

Tijdens het jaar is de samenstelling van de OR gewijzigd. 

René Kemmerling heeft zich om persoonlijke reden 

teruggetrokken en Meriam Mager heeft zijn plaats 

ingenomen. Meriam heeft bij de laatste verkiezing 

onvoldoende stemmen gekregen om op dat moment 

zitting te mogen nemen. Door het vertrek van Rene kan de 

OR alsnog een beroep op haar doen.  

Er waren geen nieuwe verkiezingen nodig door het vertrek 

van Rene. Bij de laatste verkiezingen waren namelijk meer 

collega’s die stemmen hadden gekregen dan dat er 

plaatsen beschikbaar waren.  

De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

 

Aan het eind van het verslagjaar bestond de OR uit;  

 

• Dhr. J. Handels, voorzitter   

• Dhr. G. Bollen, vicevoorzitter   

• Mw. G. Hamers-Crombach, lid  

• Mw. P. Hupperetz-Loeff, lid  

• Mw. B. Meijer, lid  

• Mw. K. Veenstra, lid                     

• Mw. M. Mager, lid 

• Mw. A. Bado, ambtelijk secretaris  

 

 

 

 

 

 

Commissies 

De OR reageert op de door de Raad van Bestuur 

ingediende advies- en instemmingsaanvragen. Naast het 

advies- en instemmingsrecht heeft de OR het 

initiatiefrecht en informatierecht.  

Om een inhoudelijk goede reactie te kunnen geven zijn er 

binnen de OR drie commissies die via beeldvorming, 

oordeelvorming en besluitvorming (BOB-methode) 

onderwerpen voorbereiden. Welke commissies zijn er? 

• Sociale commissie 

• Arbocommissie   

• Financiële commissie  
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Contact met de achterban 
 

Voor de OR is het overleg via medezeggenschap op maat 

(MOM) de manier om de mening van de achterban te 

ontdekken. Ook in 2019 zijn binnen alle clusters 

bijeenkomsten geweest in het kader van de MOM 

waarbij diverse onderwerpen die de medewerkers raken 

aan de orde kwamen: 

• Positieve verzuimprikkel; 

• Introductiebeleid; 

• Procedure ziekmelding; 

• Arbobeleid en preventiemedewerkers; 

• Plus- en min-uren beleid.  

Ter voorbereiding van ieder MOM hebben een aantal 

leden van de OR een overleg met de directeur van het 

betreffende cluster. Tijdens dit overleg wordt de agenda 

besproken en komen daarnaast onderwerpen aan bod 

die binnen het cluster spelen.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe vaak kwam de OR bij elkaar?  

 

Vergaderingen 
 
De OR komt bij elkaar op de dinsdag. Op deze dag bereidt 

de OR zich voor op een overleg, nodigt 

inhoudsdeskundigen uit of verdiept zich in actuele 

onderwerpen.  

De OR heeft zesmaal per jaar een formele OR-

vergadering waarin o.a. besluiten worden genomen over 

onderwerpen die zijn besproken binnen de commissies. 

Samen bepaalt de OR de reactie op een door de RvB 

ingediend verzoek tot instemming of advies. Van dit 

overleg worden notulen gemaakt die op Meander 

Vandaag onder het kopje ‘Over ons/, Ondernemingsraad” 

terug te vinden zijn.  

Verder is er zesmaal per jaar overleg met de RvB: de 

Overlegvergadering (OV). In dit overleg worden 

actualiteiten gedeeld. Tevens worden de reacties van de 

OR op verzoeken om instemming en advies mondeling 

toegelicht en bekrachtigd. Ook van dit overleg worden 

notulen gemaakt die de achterban kan lezen, zie 

Meander Vandaag onder het kopje  

“Over ons/, Ondernemingsraad.”  

In het verslagjaar werden onderstaande onderwerpen 

besproken: 

• het aandachtsgesprek; 

• wijziging in de CAO m.b.t. arbeidsduur;  

• formele positie zorgassistenten; 

• slapende dienstverbanden; 

• stand van zaken Bocholtz-Overhuizen; 

• medezeggenschap Stand-by Heerlen; 

• voortgang personeels-, salarisadministratie. 
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Het dagelijks bestuur van de OR (DB) heeft naast de reeds 

genoemde overlegmomenten zeven maal informeel 

overleg met de RvB. In dit overleg worden beelden en 

standpunten met elkaar gedeeld zonder dat deze een 

formeel karakter krijgen. Er worden om die reden geen 

notulen gemaakt. 
 

Overige activiteiten en bijeenkomsten 
 
In maart heeft een delegatie van de OR een platform 

dag bij een andere organisatie bijgewoond. Gesproken 

werd over de arbeidsproblematiek en het boeien en 

binden van medewerkers.  

In juni en november vond  het  jaarlijkse overleg met de 

bedrijfsartsen plaats. De bevindingen van de overleg zijn 

besproken met de bestuurder om te kijken of 

aandachtspunten omgezet kunnen worden in acties.  

 

In november heeft de OR m.b.t. mogelijkheden 

herplaatsing van zieke medewerkers een overleg met de 

VeRa’s (Verzuime- en Re-integratie adviseurs) gehad. 

Duidelijk werd dat dit traject nog aandacht behoeft. 

 

M.b.t. de overgang van JGZ naar de GGD heeft in 

augustus en september overleg met de vakbonden en 

betrokken OR-en plaats gevonden. Daarnaast is de OR 

met betreffende medewerkers van de JGZ in gesprek 

gegaan. 

Verder heeft op 25 september 2019 de geledingendag 

plaatsgevonden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 

door de Raad van Bestuur. De leden van de OR 

ontmoeten de leden van de Raad van Toezicht, de leden 

van de  Centrale Cliëntenraad, de leden van de 

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR), 

de clusterdirecteuren en natuurlijk de RvB. Tijdens deze 

bijeenkomst heeft de RvB de deelnemers o.a. 

uitgenodigd stil te staan bij de huidige koers en 

gevraagd naar verbeteringen en aanvullingen.  

In oktober werd de OR door het extern auditbureau 

KIWA over medezeggenschap en beleid geaudit.  

In november heeft de OR een platform dag 

georganiseerd waaraan OR-en van andere 

zorgorganisaties deelnamen. Er werd een presentatie 

gegeven over Lean waarbij de Wet Arbeid in Balans 

(WAB) uitgebreid aan de orde kwam.   

Ook organiseerde de OR in november een bijeenkomst 

met een aantal ervaringsdeskundigen om in het kader 

van binden en boeien middels de Lean-methode 

beelden op te halen over de verschillende levensfases 

waarin medewerkers zich bevinden. In 2020 wordt dit 

voortgezet.   
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In december vond het jaarlijks overleg met de Raad van 

Toezicht (RvT) en de RvB plaatst. 

Tijdens dit overleg werd door de deelnemers o.a. 

gesproken over wanneer beleid van toepassing is voor 

heel Meander en wanneer de clusters eigen beleid 

kunnen maken. 

 

 

Wat nog meer in de OR aan de  

orde kwam……. 

Informatievoorziening 

In het verslagjaar kwamen naast de advies- en 

instemmingsaanvragen verschillende onderwerpen die in 

de organisatie speelden aan de orde.  

Zo is de ondernemingsraad o.a. regelmatig geïnformeerd 

over: 

• de voortgang van de transitie AFAS (eigen personeels- 

en salarisadministratie); 

• de stand van zaken m.b.t. zorgcentrum Bocholtz-

Hoeve Overhuizen;  

• de stand van zaken m.b.t. het beleid min- en plusuren; 

• de voortgang m.b.t. de overgang taken JGZ naar de 

GGD; 

• implementatie van de WAB (Wet Arbeid in Balans) 

binnen MeanderGroep; 

• de Kaderbrief 2020 en de begroting; 

• de stand van zaken m.b.t. de slapende 

dienstverbanden; 

• de voortgang van Geboortezorg Limburg. 

 

 

 

       

 

Waar heeft de OR zich 
mee bemoeid? 

Advies en instemmingsaanvragen 

Advies: 

In 2019 ontving de OR 10 adviesaanvragen:   

• Herbenoeming lid Raad van Toezicht, mw. Odekerken. 

• Benoeming lid Raad van Toezicht, mw. Beerens.  

• Tijdelijke herbenoeming lid Raad van Toezicht, mw. 

Engelen. 

• Benoeming lid Raad van Toezicht, dhr. Achterberg. 

• Benoeming lid Raad van Toezicht, mw. Jacobs.  

• Herbenoeming lid klachtencommissie medewerkers, 

mw. Verboom. 

• Overgang taken JGZ naar GGD. 

• Profiel lid Raad van Bestuur. 

• Benoeming voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Jansen. 

• Benoeming lid Raad van Bestuur, dhr. Ehlen. 

 

De OR heeft aan alle adviesaanvragen positief advies 

verleend. Daar waar advies betrekking had op een 

(her)benoeming, is een delegatie van de OR met de 

betreffende persoon in gesprek gegaan.  
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 Instemming: 

Naast de adviesaanvragen ontving de OR 7 maal een 

instemmingsaanvraag:  

• Herbenoeming lid Interne Bezwaren Commissie, mw. 

T. Terken. 

• Verlenging contract Arbodienst Encare. 

• Meander beleid Studiefaciliteitenregeling deel 1. 

• Meander beleid Plus- en Min-uren n.a.v. wijziging CAO 

art. 4.1 Arbeidsduur lid 2b en c. 

• Arbobeleid en procesbeschrijvingen. 

• Voorgenomen besluit slapende dienstverbanden. 

• Notitie preventiemedewerker.  

 

Conform de Wet op de Ondernemingsraad dienen alle 

adviesaanvragen en instemmingsverzoeken minimaal 

eenmaal in een officiële OR-vergadering én eenmaal in een 

Overlegvergadering aan de orde te zijn geweest.  

Enkele instemmingsverzoeken zijn meerdere malen 

besproken en conform advies van de OR aangepast. De OR 

heeft aan alle aanvragen instemming verleend. 

 

 

 

 

Vooruitblik op 2020 

 

Zoals in het begin van het verslag wordt weergegeven, is 

2019 een jaar geweest van “ontmoeten” van de RvB.  

De ontmoeting zal in 2020 groeien tot een samenwerking, 

een samenwerking waarin de belangen van de werkgever 

en de medewerkers elkaar (blijven) vinden.  

Om die reden wil de OR in 2020 nauwer gaan 

samenwerken met de achterban, de CCR (Centrale 

Cliëntenraad) en de VVAR (Verzorgende Verpleegkundige 

AdviesRaad). 


