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Samenstelling OR 
 
 
 

 
 
 
 
V.l.n.r. 
Boven 

✓ Marjolein Wentink,  
✓ Hermien Poll,  
✓ Yvonne Peters,  
✓ Henriëtte van Eunen,  
✓ Halla Baher.  
✓ Nico Wientjes,  
✓ Lizzy Kool,  

 
Onder 

✓ Willy Pol,  
✓ Renate Arends,  
✓ Brenda Braamhaar,  
✓ Jorien Michaiilidis. 
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Ter informatie ontvangen  
onder andere 

 

• Memo toelichting Begroting 2018 en Begroting 
2018 RvT 

• Opleidingsplan 2018 Samenvatting  

• Nieuwste versie memo bijzondere gelegenheden. 

• Jaarplannen 2018 bestuurssecretariaat, New 
Business en Verkoop, HRM, Revalidatie en 
Behandeling, Verpleeghuiszorg, Wijkzorg Nood 
en Wijkzorg Zuid.  

• Financiële rapportages 2018. 

• Jaarrekening 2017 

• Jaarverslag 2017 Zorggroep Solis 

• Memo inzake salariëring en aanstelling BBL II 

• Stand van zaken en aanpassingen generiek 
functiehuis.  

• Stip aan de Horizon. 

• Evaluatie Klachtenregeling. 

• Voorstel Waardigheid en Trots 

1.  Jaarverslag 
 

 

 

 Adviesaanvragen 
 

• Definitieve versie 
Kwaliteitsplan 2018 

• Definitieve besluit afstoten 
Kinderthuiszorg 

• Kwaliteitsplan 2019 

• Basis Verzorgende (niveau 3)  
 
De OR heeft positieve adviezen 
verleend inzake bovengenoemde 
aanvragen.  

 

Vergaderingen 
 
Overlegvergadering:  6 

(2x art. 24) 
OR-vergaderingen:   12 
Cursusdag:   1 

Instemmingsaanvragen 
 

✓ Definitieve RI&E (en rapport) revalidatie en 
behandelaars.  

✓ Nieuwe Bedrijfsarts 
✓ Evaluatie dynamische RI&E (gevolgd op 

instemming OR). 
✓ Algemene Verordening Gegevensverwerking / 

AVG en Privacyreglement 
✓ Samenwerkingsovereenkomst nieuwe 

Bedrijfsarts.   
 

 
In de zomer van 2018 is een 
afvaardiging van de OR aanwezig bij de 
2e ronde sollicitatiegesprekken voor de 
beoogde nieuwe voorzitter van de 
Raad van Toezicht. De OR heeft zijn 
advies hierover voorgelegd aan de 
sollicitatiecommissie. 
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Scholing OR in 2018 
 

• In 2017 had de OR een 
intensief scholingstraject 
achter de rug. De OR heeft 
zich er in 2018 op toegelegd, 
de verkregen kennis in 2018 
verder toe te passen en te 
borgen.  

• In het voorjaar 2018 heeft de 
OR een teambuildings-
bijeenkomst gehouden, waar 
ook de bestuurder (dhr. 
Smoorenburg) en de manager 
HRM (dhr. Schafrat) aan 
deelnamen.  

• Begin 2018 heeft de OR de 
Koerskaart ingevuld. Als 
speerpunt  is o.a. opgesteld: 
pleiten voor éénduidig beleid 
in de organisatie en goede 
voorbereiding van de 
vergaderingen met inbreng 
van alle leden.   

Contact 
 
Wilt u informatie of contact met 
de Ondernemingsraad: 
 
ambtelijk secretaris Lizzy Kool is 
hiervoor bereikbaar op 
telefoonnummer 
0570 – 685 861 of per e-mail: 
lizzy.kool@zorggroepsolis.nl 

Kader Kanteling Werktijden 
 
In 2018 is met 3 teams (Voorhorst, Assink en Revalidatie) 
verder gegaan met de pilot Kanteling Werktijden. De OR is hier 
middels de werkgroep nauw bij betrokken gebleven. Teams 
kregen zelf de mogelijkheid om het rooster vanaf blanco op te 
stellen of invloed uit te oefenen op een door de planner 
opgesteld conceptrooster. Gedurende het jaar is door de 
betrokken planner nog extra ondersteuning gegeven. Begin 
2019 wordt de pilot geëvalueerd en een advies aan de 
organisatie door de werkgroep opgesteld. 

Op eigen initiatief heeft de OR in 
februari 2018 aandachtspunten 
en opmerkingen op papier gezet 
aan de bestuurder over de 
memo bijzondere gelegenheden. 
De OR is daarbij van mening, dat 
er meer aandacht moet komen 
voor de “medewerker in dienst”, 
en minder voor de 
“vertrekkende medewerker”. Na 
overleg hierover in de OV-
vergadering zijn de meeste 
opmerkingen van de OR 
meegenomen in een nieuwe 
versie van de memo. 

In februari 2018 
verwelkomt de OR 2 
nieuwe mannelijke leden: 
Nico Wientjes en Willy 
Pol.  
 
In augustus 2018 neemt 
de OR formeel afscheid 
van oud-voorzitter 
Martine Schenk.  Eind 
2018 neemt Hermien Poll 
ook afscheid van de OR. 
 


