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OR jaarverslag Ons Tweede Thuis  2016 
           
Voor u ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad van Ons Tweede Thuis. Met dit verslag krijgt u 
inzicht in de onderwerpen waarmee de OR zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Ons 
Tweede Thuis heeft te maken met  veranderingen  als gevolg van de ontwikkelingen in de 
maatschappij. Om daar goed op in te kunnen spelen is een vernieuwende kijk met een goede 
strategie en een helder beleid nodig. De ondernemingsraad werd  in de totstandkoming daarvan 
betrokken en dacht hierin mee. Hierbij kon de OR waar nodig een beroep doen op een externe 
adviseur. 
 
Het uitgangspunt voor de OR is het belang van de medewerkers, maar ook het belang van  de 
organisatie in zijn geheel. 
 
 
De OR heeft het afgelopen jaar gewerkt aan  kernwaarden voor de OR te weten: 

 Realistisch 

 Daadkrachtig 

 Lef 

 Verbindend 
 

Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Overleg 
De OR heeft iedere 3 weken een OR-vergadering.  
Voorafgaand aan de vergaderingen komen de commissies bij elkaar. 
De OR heeft 4 commissies. 

 Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) 

 Commissie Sociaal Beleid 

 Commissie Strategie en Financiën 

 Commissie PR    
 
Zo’n 2 weken voor de OV (Overleg Vergadering) heeft het dagelijks bestuur van de OR een 
vooroverleg met de bestuurder. 
De OV vindt iedere 6 weken plaats. 
 
De OR besprak tijdens de OV o.a. de volgende punten: 

 Werkdruk /Werkdrukbeleving 

 Ziekteverzuim 

 Evaluatie Jus-contracten 

 Evaluatie WKR 

 HR visie 

 Strategisch beleid 

 Scholingsbeleid 

 Proces HR-visie 

 Nul-urencontracten 
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 Update functioneringscyclus 

 Afspraken gemaakt m.b.t. een nieuwe werkwijze.  
Wat inhoudt  dat de OR vanaf 2017 anders en eerder in processen betrokken zal  worden, 
met als resultaat dat  adviesaanvragen en instemmingsaanvragen eerder afgehandeld 
kunnen worden. 

 
Adviesaanvragen 
De onderstaande adviesaanvragen heeft de OR van de bestuurder ontvangen en beantwoord. 

 Advies Heliomare 

 Advies IJburg 
 

 Advies jubilea; 
Naar aanleiding van een AanDachtsFunctionarissenBijeenkomst (ADFB) kwam er naar voren dat 
er regelmatig sprake is van ongelijke aandacht  van jubilarissen. De OR heeft geprobeerd in een 
ongevraagd advies daar eenduidigheid in te krijgen. 
 

 De OR heeft meegedacht met de totstandkoming van het strategisch beleid. Het ging hier 
niet over een officiële adviesaanvraag.  

 
Instemmingsaanvragen 

 Op 29 oktober 2015 heeft de OR niet ingestemd met de 7-8-8 regeling. Een vervolg hierop 
was dat de bestuurder op 22 januari  2016 een tegenvoorstel voor de 8-8-8 (maanden)  
regeling. 
Hier is de OR mee akkoord gegaan. 

 
Contactpersonenmiddagen in 2016 
De naam ‘contactpersonenmiddag’ is veranderd in ‘aandachtsfunctionarissenbijeenkomst’. OTT 
werkt met aandachtfunctionarissen (ADF) en hierdoor vond de OR dat de contactpersonen ook een 
opfrisbeurt qua naam konden gebruiken. 
 
Het afgelopen jaar is er met de ADF tijdens de ADFB gesproken over: 

 Ontwikkelingsgesprekken en zelforganisatie 

 Zelforganisatie 

 Het huis van werkvermogen  

 Ziekteverzuim 
Bij de meeste bijeenkomsten was er een medewerker van de afdeling HR aanwezig, om de ADF mee 
te kunnen nemen in het proces waar HR in zat/zit en zodat de ADF hun input ook aan HR mee 
konden geven.  
 
Ook gaf de OR tijdens de ADFB iedere bijeenkomst een update over waar de OR meebezig was. 
 
Centrale Familie Raad  
De OR heeft het afgelopen jaar met de advies aanvraag over Heliomare, prettig samengewerkt met 
de CeFaRa.  
De CeFaRa ontving de notulen van de OR. 
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Raad van Toezicht 
In 2016 heeft de OR 1 maal een vergadering gehad met de Raad van toezicht. Zij sloten toen aan bij 
OV. 
 
Cursusdagen OR 
De OR  is  drie  dagen op cursus geweest. 

 7 juni  

 7 en 8 november 
De cursusdagen vonden plaats onderleiding van een externe cursusleider. 
Een dag deel van de cursus sloot de bestuurder aan. 
 
Verkiezingen 
In oktober 2016 zijn de OR-verkiezingen geweest. Deze verkiezingen waren dit jaar voor het eerst 
digitaal. 
 
De uitslag OR verkiezingen was als volgt:  
Willem Oosterlee  
Erik Hospers  
Linda van Wijngaarden  
Jenny van Schaik  
Lida van der Niet  
Merel Kort  
Evelien Vos  
Els ter Haar  
Rob Overdijkink  
Enny Breider  
Maarten Hoeboer  
Carla Vink  
Sabrina Boots-Rademaker (secretaris)  
Jessica Kelder (vicevoorzitter)  
Anita van den Akker (voorzitter) 
  
Ook heeft de OR per 1 augustus een nieuwe ambtelijk secretaris aangenomen. Haar naam is Nicole 
Hendrix. 
 
 

 
 


