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Jaarverslag 2019 

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

tot de achterban behoort, informeren over de gebeurtenissen in 2019. 

 
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 2019 hebben we als OR een cursus gevolgd in Bergen op Zoom. Verzorgd 
door SBI.  
Onderwerpen die we besproken hebben zijn:  
Communicatie en vergadertechnieken. Aan de hand van een acteur konden we de 
geleerde processen meteen in de praktijk brengen. 
Het waren weer leerzame cursussen. 
 
In november hebben we een tweede cursus gehad. 
 Onderwerpen die we met elkaar behandeld hebben zijn: 

• WAB (wet arbeidsmarkt in balans) 

• Arbeid en Gezondheid 

• Vastgoed ivm verbouw en/of aankoop plannen 
 
Wat deden we nog meer? 
In onze vergaderingen en overlegvergadering met de bestuurder zijn de volgende 
zaken aan de orde geweest: 
 
- Contact gehad met de bedrijfsarts en een open spreekuur geregeld voor personeel. 
 
- Meedenken/advies gegeven met betrekking tot: 
Begroting 2020 
Jaarrekening 2018 
Meerjaren opleidingsplan 
Inspectie bezoek/rapportage 
Zorgboerderij 
Uitbreiding met de units Kleinschalig. 
 
- Kerstpakket: de keuze van een kerstpakket of bon. 
 
Verder hebben we een thema-avond gehad met de Raad van Toezicht, 
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managementteam, leidinggevenden en cliëntenraad. 
De avond had als onderwerp: vastgoed. 
Vastgoed moet goede zorg en een prettige woon en werkomgeving faciliteren. 
Er werd op die avond visie gedeeld op zorg en organisatie. 
Vanuit een bestaande situatie denken naar de toekomst. 
Wat willen we behouden en wat willen we voorkomen... 
 
Verder is instemming verleent tot fusie met Elenahof. 
Reden van de fusie is dat door schaalvergroting ook in de toekomst zorg- en 
dienstverlening binnen Elenahof te continueren. 
 
 
Overig Nieuws  
Patricia is i.v.m. haar vertrek gestopt. Aan het einde van het jaar 2019 hebben we 
gelukkig twee nieuwe leden kunnen verwelkomen: Anja van Oeveren en  
Petra Vd Klooster. 
 
Hieronder stellen zij zich voor: 
Bij deze wil ik mezelf even aan jullie voorstellen 
 
Ik ben Anja van Oeveren, getrouwd we hebben 5 kinderen waarvan de jongste in 
september hoopt te trouwen. 
 
Heb 15 jaar in de thuiszorg gewerkt bij Curadomi, (later Leliezorggroep) 
De laatste 4 jaar zat ik in de OR, eerst van Curadomi, later met de reorganisatie ben 
ik ook weer gekozen in de OR van Leliezorggroep, dit was een grote landelijke 
organisatie met veel problematiek, vanwege reorganisatie.   
Doordat er van overheidswege de regeling kwam dat er voor Helpende Plus geen 
plaats meer was in de thuiszorg werd mijn plaats overbodig, 
Heb toen naar de Schutse gesolliciteerd,  en werk nu al 4 jaar bij deze organisatie 
met erg veel plezier 
 
Er werd mij, Petra Vd Klooster, gevraagd om een stukje te schrijven om mijzelf als 
nieuw lid van de OR voor te stellen.  
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Een dochter van 20 jaar en een zoon van 14 
jaar. 
Voor de 2e keer ben ik werkzaam in de Schutse. Ik ben begonnen in 1990-2000. In 
die tijd heb ik ook al in de OR gezeten. Hierna heb ik een periode thuis voor de 
kinderen gezorgd, waarna ik na 4 jaar weer ben begonnen. Ook ga ik mij vanaf 
januari 2020 weer inzetten voor de OR. Het leek me leuk, interessant en leerzaam 
om dit werk weer op te pakken.  
 
Meer informatie over de OR? 
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 het zaaltje van de Vroonhof. Mailen mag 
ook: or@schutsezorgtholen.nl 


