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Jaarverslag 2018 

Met dit jaarverslag wil de OR van Schutse Zorg Tholen iedereen die als medewerker 

tot de achterban behoort, informeren over de gebeurtenissen in 2018. 

 
Samenstelling OR 
Fia Schenkel (voorzitter) 
Janita Hogendoorn (lid) 
Tannie van der Klooster (lid) 
Erna Goedegebuure (lid) 
Patricia de Graaf (lid) 
Carolien van Zielst (ambtelijk secretaris)  
 
De samenstelling is in het afgelopen jaar niet gewijzigd. 
 

Cursus 
In april 2018 hebben we als OR een cursus over de financiën gevolgd, dit om meer 
inzicht te krijgen in de financiële cijfers zoals de jaarrekening en de begroting. 
In november 2018 hebben we een cursus duurzame inzetbaarheid gevolgd, zodat we 
de privé/werkbalans in evenwicht kunnen houden. 's Middag kregen een WOR quiz, 
dit is de wet op de ondernemingsraden. Hierbij konden we meten waarvan we wel, 
en niet op de hoogte zijn. Het waren weer leerzame cursussen. 
 
In februari zijn we op cursus geweest als OR samen met de Arbo commissie, 
preventiemedewerker en bestuurder. 
Onderwerpen die we met elkaar behandeld hebben zijn: 

• RI&E, om die actueel en haalbaar te maken. 

• Verzuimbeleid bekeken en waar nodig aangepast. 

• Rol van de arbo arts. 

• PSA beleid doorgenomen en gekeken waar aanpassingen nodig zijn voor 
onder andere agressie en werkdruk zowel fysiek als psychisch. 

• Veiligheid extramuraal. 
 
 

Wat deden we nog meer? 
In onze vergaderingen en overlegvergadering met de bestuurder zijn de volgende 
zaken aan de orde geweest: 
 

• Positief advies op de statutenwijziging en de aanpassing van de FWG binnen 
de zorgdienst 

• Uitslagen CQ en NPS 

• Arbobeleid. Ook hebben we als OR naar aanleiding van de nieuwe wet, 
waarin de OR zeggenschap heeft met betrekking tot het contract met de arbo 
arts, onze arbo arts dhr De Boer uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
Daarnaast hebben we ook geëvalueerd wat zijn rol binnen onze organisatie 
inhoudt. We hebben de afspraak gemaakt om ieder jaar een open spreekuur 
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te organiseren zodat medewerkers op een laagdrempelige manier in contact 
kunnen komen met onze arbo arts.   

• Verzuimoverzichten en het beleid hierop 

• De uitbreiding van zorg en de daarbij behorende vastgoedontwikkeling 

• Kwaliteits-, en verbeterplannen 

• Nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Wil je meer informatie over één van bovengenoemde zaken of wil je in contact 
komen met de OR? Kom gerust een keer langs tijdens onze vergadering. We 
vergaderen één keer per twee weken in de zusterpost op kleinschalig. 


