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Volgens de wet op de Ondernemingsraden bestaat de OR uit leden die door de in de 

onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen.  

OR Markenheem heeft er bewust voor gekozen om 7 OR-leden te hanteren met daarnaast op 

alle locaties aandachtvelders Medezeggenschap, per locatie zijn helaas nog niet alle disciplines 

vertegenwoordigd. Op deze manier is de OR slagvaardiger met toch een goede verbinding met 

de achterban. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

 

Aandachtvelders Medezeggenschap 

De aandachtvelders medezeggenschap zijn in het voorjaar betrokken bij een enquête onder de 

medewerkers m.b.t. Corona. Door Corona hebben er geen fysieke bijeenkomsten en 

vergaderingen kunnen plaats vinden, individuele informatie is wel gevraagd.  

 

Bijeenkomsten 

In 2020 hebben er 9 overlegvergaderingen en 11 OR-vergaderingen plaats gevonden en na 

half maart deels fysiek en wisselend OR-leden via digitale vergadermogelijkheden.  

Mw. Christel Welling is als bestuurder wegens omstandigheden vanaf 1 april vervangen door 

mw. Aukje van Kalsbeek en de gesprekspartner voor de OR geworden. 

De OR heeft in 2020 regelmatig met de bestuurder over de gevolgen van Corona gesproken. 

Ook de nog altijd tijdelijke transitie van de Slingebeek naar zorghotel ten behoeve van corona 

patiënten was een groot punt van aandacht. De OR is betrokken bij alle bijeenkomsten voor de 

strategische ontwikkelingen waaronder Vastgoed en ICT.  

Gedurende dit jaar waarin in maart 2020 de huizen op slot en de werkwijze voor medewerkers 

aan banden werden gelegd zijn daardoor onderwerpen als thuiswerken, min- of juist (te) veel 

werk met oog voor fysieke en mentale belasting daardoor veelvuldig besproken. Ook de 

zorgbonus en thuiswerk/kilometervergoeding waren reden tot overleg. 

Er zijn meerdere overlegmomenten tussen de voorzitters OR en CCR geweest. 

 

De volgende onderwerpen heeft de bestuurder aan de OR ter instemming voorgelegd: 

 Leerplan 2020 

 Werkkostenregeling 2020 

 Plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie 

 Privacyreglement 

 

De volgende onderwerpen heeft de bestuurder aan de OR ter advisering voorgelegd: 

 Versoepeling Corona maatregelen  

 Versoepeling bezoekmaatregelen 

 Uitbreiding MT met Specialist Ouderengeneeskunde 

 Adviesopdrachten strategische plannen 

 Tijdelijke uitbreiding secretariaat 

 Uitbreiding MT met regiomanager  

 

Het volgende onderwerp heeft de Raad van Toezicht aan de OR ter advisering voorgelegd: 

 Benoeming ad interim bestuurder 


