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1. Voorwoord
Anders denken, anders doen.
Het thema van vorig jaar was een moderne OR. Een OR die anders denkt en anders doet. Dit
om de communicatie in alle richtingen te bevorderen. Dit veranderingsproces is nog in volle
gang en beperkt zich niet alleen tot de OR maar verspreidt zich over de gehele organisatie.
Integraal Management wordt opnieuw leven ingeblazen. Een methode die de OR toejuicht
omdat het de mogelijkheid biedt aan elke medewerker om verantwoordelijk te zijn voor zijn
eigen vakgebied. Integraal Management gaat er vanuit dat leidinggevenden op een coachende
wijze werknemers meenemen in de werkprocessen en de mogelijkheid bieden om in het werk
meer uitdaging te vinden (het beheer over je eigen winkeltje binnen de grote keten).
Bovenstaande is op papier een prima werkwijze om op een inspirerende wijze leiding te geven,
communicatie tussen alle lagen te bevorderen en om aan alle werknemers de ruimte te geven
om zich duurzaam te ontwikkelen. Een prima weg dus om te gaan bewandelen maar het vraagt
wel een andere manier van denken en een andere manier van doen. Een verandering die je
niet vandaag of morgen invoert. Een leerproces voor een ieder om te begrijpen wat Integraal
Management precies is en hoe je het in de praktijk brengt.
De OR wil graag onderdeel zijn van dit proces wat goed aansluit bij de weg die de OR vorig
jaar is ingeslagen. Met name zullen wij ons focussen op de rol van de OR bij het doorvoeren
van veranderingsprocessen.
2014 was voor de OR een jaar van bezinning.
2015 hebben we een meer flexibele werkwijze ontwikkeld.
2016 hopen we met jullie een eerste stap te zetten in het proces van Integraal Management.
Moderne OR, anders denken, anders doen. Dit houden we niet voor ons zelf maar gaan we
met zijn allen doen in heel CuraMare.

Martin van Splunter,
Voorzitter
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2.

Visie en werkwijze

Visie
De OR wil een toegevoegde waarde hebben in de relatie tussen management en werknemers
van CuraMare. De raad pleit altijd voor een open en constructieve communicatie met
medewerkers waarbij de vier kernwaarden van CuraMare leidend zijn. De OR probeert daarin
een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarnaast vindt de OR het belangrijk dat werknemers in de
hele organisatie op gelijke wijze worden behandeld. Dit mag niet ten koste gaan van de ruimte
die medewerkers moeten krijgen om eigen initiatief te tonen.
Werkwijze:
De Overlegvergaderingen vonden plaats in de ochtend, s ‘middags werd er met delegaties van
de OR met (locatie)managers van de ZVGO, SOD en ziekenhuis overlegd. Met de managers
van de SOD zijn de overleggen in 2015 ook structureel gepland. De manager PO was
aanwezig bij de overlegvergadering met de RvB. De interne vergaderingen vonden in de
middag plaats, deze werden ’s morgens voorbereid.
3.

Samenstelling op 31 december 2015

OR-lid
S. Grootenboer (Sjaak)
J. Nieuwland (Jopie)
S. van den Nieuwendijk (Sjaak)
C. Arends (Carla)
M. van Splunter (Martin)
L. Bakelaar (Lineke)
M. van Marion (Marja)
K. Kool (Klazina)
E. Gaanderse (Esther)
D. de Jong (Dia)
M. Breen (Martine)
T. Boshoven (Tineke)
A. Arendse (Annelies)
D. Maliepaard (Dineke)
C. Simons (Carina)

B.D. Tieks (Dianne)
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vicevoorzitter
voorzitter

Uit de stichting/ kiesgroep:
Ondersteunende Diensten
Ondersteunende Diensten
Ondersteunende Diensten
Van Weel-Bethesda
Van Weel-Bethesda
Van Weel-Bethesda
Van Weel-Bethesda
Van Weel-Bethesda
Van Weel-Bethesda
ZVGO
ZVGO
ZVGO
ZVGO
ZVGO
ZVGO

Ambtelijk secretariaat
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4.
Vergaderingen en overleg
De OR vergadert op basis van een van tevoren voor het gehele jaar vastgesteld schema.
a)
Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur
In 2015 waren er 11 overlegvergaderingen.
b)
Interne OR vergaderingen/ overige bijeenkomsten
In 2015 vergaderde de OR 12 keer intern. In deze vergaderingen werden de agendapunten
voor de overlegvergadering voorbereid en van standpunten en meningen voorzien.
Overige bijeenkomsten:
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 2 onder ‘werkwijze’ spraken OR-leden op regelmatige
basis met de managers van het ziekenhuis, SOD en de ZVGO. De frequentie van deze
gesprekken werden per contactgroep in overleg met de manager bepaald en de agenda werd
eveneens in overleg opgesteld. Doel van deze overleggen is het uitwisselen van informatie
en voor het bespreken van reorganisaties.
Op 27 oktober en 15 december had het dagelijks bestuur van de OR overleg met het dagelijks
bestuur van de OR van het Maasstad en Ikazia over onder andere het Spijkenisse Medische
Centrum en het Elektronisch Patiëntendossier.
d) Gasten in de vergaderingen
 3 februari J. Weststrate, uitleg Elektronisch Patiëntendossier
 2 juni en 1 december: twee leden van de Raad van Toezicht hebben als gast de
overlegvergadering bijgewoond
 17 maart D. Hoek, uitleg zorgzwaarte pakketten
 14 april: Y. de Waal/G. Pulleman, locatiemanagers, reorganisatie Nieuw Rijsenburgh
 16 juni C. Grootenboer, opleidingsplan
 30 juni: N. van der Horst, manager Facilitair, reorganisatie Hospitality Ebbe en Vloed
 8 september: H. Steijvers over de voortgang van diverse reorganisaties.
 3 november: A. van der Spaan toelichting beleid cameratoezicht en personeel
volgsysteem
 3 november :A. van Houte, bedrijfsarts, kennismaking met de OR
 9 november H. Steijvers/T. Both toelichting plannen thuiszorg
 1 december N. van der Horst Hospitality Ebbe en Vloed
5.Adviezen
Onderwerp:
Aanpassing werktijden ASP (apotheek)
Reorganisatie opnamebureau
MKSA
Inzet bureau Care Culinair

Aanpassing dienstrooster Radiologie
Ondernemingsovereenkomst cao VVT
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Advies/ instemming/ opmerkingen:
De OR stemde in met de verruiming van de
openingstijden
De OR adviseerde positief onder bepaalde
voorwaarden en afspraken.
De OR stemde in met de aangepaste
regeling MKSA
De OR adviseerde positief. De OR heeft
aangegeven wel betrokken te willen worden
bij het vervolg.
De OR stemde in. De bereikbaarheidsdienst
is gewijzigd in een continudienst.
De OR stemde in.
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Wijziging dienstenstructuur afdeling A1
Nieuw Rijsenburgh

De OR stemde hiermee in.

BIG beleid CuraMare

De OR stemde in. De OR heeft voorgesteld
om één lijn te trekken voor de vergoeding
van de registratie en conform de cao
ziekenhuizen te handelen.
De OR adviseerde positief.
De OR adviseerde onder bepaalde
voorwaarden positief.
OR stemde in met de overgang van een
groot aantal medisch specialisten naar het
MSB
De OR stemde in met aanpassing van de
starttijd van het dienstteam. Doel is het
verminderen van de overuren.

Wijziging statuten Stichtingen
Inhuur kwartiermaker voor begeleiding
reorganisaties
Medisch Specialistisch Bedrijf

Aanpassing starttijd dienstteam OK

b)
Overige correspondentie/ aandachtspunten
Initiatief voorstel vergoeding geconsigneerde pauze
De ondernemingsraad is van mening dat het goed is om binnen geheel Curamare op
eenduidige wijze de pauze van de nachtdienst te vergoeden. De voorgestelde werkwijze is
conform de cao ziekenhuizen artikel 11.6 waar staat indien de werkgever gebruik maakt van
een geconsigneerde pauze in de nachtdienst, en de werknemer daardoor de werkplek niet
mag verlaten, ontvangt hij een consignatievergoeding van vijf euro per pauze van een half uur.
Naar aanleiding van dit voorstel is er gesproken met een afgevaardigde van de locatieleiders
ZVGO. Nogmaals is benadrukt dat het in principe mogelijk moet zijn om in de nacht een
“echte” pauze te hebben.
Initiatief voorstel klachtenregeling
De OR heeft een initiatief voorstel bij de Raad van Bestuur ingediend om te komen tot een
heldere eenduidige structuur rondom de klachtenregelingen die er nu zijn. Het moet voor
medewerkers eenvoudiger worden en duidelijk zijn welke commissie zij moeten benaderen.
Afgesproken is om de regelingen overzichtelijk op Curanet te plaatsen.
Reorganisatie Nieuw Rijsenburgh
Op 3 maart 2015 heeft de OR het reorganisatieplan Nieuw Rijsenburgh ontvangen. Voor een
aantal medewerkers van niveau 1 was er geen werk meer. Er zijn hierover diverse gesprekken
gevoerd met de Raad van Bestuur en de locatiemanagers. De personele bezetting was en is
niet in verhouding tot de zorgzwaarte. Voor betrokken medewerkers was dit een harde
boodschap. Alle partijen hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebben deze
ook genomen. Uiteindelijk is voor bijna alle medewerkers een passende oplossing gevonden.
De OR vond het moeilijk om te adviseren omdat de OR staat voor werkgelegenheid voor alle
werknemers.
Reorganisatie hospitality Ebbe en Vloed
Op 24 februari 2015 heeft de OR het reorganisatieplan ontvangen voor de locatie Ebbe en
Vloed. De OR heeft over de inzet van het externe bureau Care Culinair vragen gesteld. De OR
hecht er veel waarde aan dat de teams met behulp van Care Culinair weer toegerust worden
om zelf het werk binnen het budget te organiseren. Op basis van een proef is tot september
de gewijzigde werkwijze ingevoerd op de locatie Ebbe en Vloed. De OR heeft nog niet
geadviseerd. De OR heeft wel positief geadviseerd over het gedeelte services. Dit kan volgens
plan worden uitgevoerd en kent geen personele gevolgen. Het dossier hospitality wordt in 2016
vervolgd (heden heeft de OR een advies gegeven aangaande hospitality voor alle locaties
ZVGO).
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Roosterprocotol ZVGO en Roosterbeleid Curamare
De OR heeft een gewijzigde versie van het roosterprotocol ZVGO en een nieuw Roosterbeleid
CuraMare ontvangen. Roosteren is een onderwerp dat actueel is en ook raakvlakken heeft
met de Duurzame Inzetbaarheid Personeel (DIP).
Er wordt nu gewerkt aan een
vereenvoudiging van het roosterbeleid Curamare waarin de belangrijkste uitgangspunten
worden benoemd en kaders zijn beschreven.
Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
Op 5 oktober heeft de OR de adviesaanvraag ontvangen m.b.t. de aanschaf van een EPD. In
een eerder stadium zijn de plannen met de OR al gedeeld. Er is een akkoord bereikt met
Chipsoft. Dit gaat voor het ziekenhuis om een grote investering. De OR ziet de noodzaak
hiervan en heeft ingestemd met de aanschaf. De personele gevolgen zijn nog niet duidelijk en
de OR heeft hierover vragen gesteld en aanbevelingen gedaan. Het EPD is een terugkerend
agendapunt op de overlegvergadering.
Reorganisatie Personeelsadvies
Medio mei is deze reorganisatie gaan spelen. De PO adviseur krijgt de rol van partner naast
de manager en er komt een expertrol, om over bepaalde aandachtspunten beter te kunnen
adviseren. De expertrol moet nog verder uitgewerkt worden. De OR heeft de achterban
geraadpleegd en hieruit bleek dat de organisatie (PO adviseurs en managers) nog niet klaar
was voor deze reorganisatie. De OR heeft toen negatief geadviseerd. In het najaar heeft de
OR opnieuw een adviesaanvraag ontvangen. Het tijdspad en de scholing waren hierin
beschreven. De OR heeft positief geadviseerd. Belangrijk voor het slagen van deze
reorganisatie is dat Integraal Management wordt ingebed in de organisatie. De OR komt in
2016 met een ongevraagd advies aangaande Integraal Management.
Spijkenisse Medisch Centrum
De OR is in de overlegvergadering regelmatig op de hoogte gehouden. Helaas bleek dat het
financieel niet goed ging met SMC en dat ingrijpen noodzakelijk was om een faillissement te
voorkomen. Nu wordt bekeken in welke vorm dit het beste kan.
Duurzame Inzetbaarheid Personeel (DIP)
Aan het einde van 2013 constateerde de OR dat een aantal onderwerpen langdurig en te
vaak op de agenda bleef staan: contracten voor bepaalde tijd, de naleving van protocollen,
leeftijdsbewust personeelsbeleid, rooster-wijzigingen enz. De OR zocht naar de gemene deler
van deze onderwerpen en vond die in de DIP. Daarop werd een notitie geschreven met daarbij
een verzoek aan de RvB om een werkgroep in te stellen die de DIP in CuraMare gaat invoeren.
Daarnaast zijn er zijn kaders opgesteld voor aanpassing van werktijden door het dagelijkse
bestuur van de OR. De Raad van Bestuur heeft deze kaders overgenomen en dit
gecommuniceerd naar de managers. In 2015 is de werkgroep diverse keren bijeen geweest.
In 2016 komen er workshops voor het personeel waaruit duidelijk moet worden wat een
medewerker van CuraMare nodig heeft voor duurzame inzetbaarheid.
Opleidingsjaarplannen
Door het opstellen van een strategisch jaarplan kan er subsidie worden veiliggesteld, waarbij
er een budget per manager wordt vastgesteld. Dat is ook dit jaar weer gebeurd en de
opleidingscoördinator heeft hierover uitleg gegeven. In 2016 komt er een persoonlijk
opleidingsbudget per medewerker. In De Sponsor is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
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6.

Achterban en informatievoorziening

De OR beschikt over de volgende communicatiekanalen om de achterban te informeren en
signalen op te vangen:








Het ambtelijk secretariaat, dat de correspondentie en het e-mailverkeer onderhoudt en als
telefonische vraagbaak fungeert.
Bezoekadres: gemeentehuis Dirksland, ingang Nieuwstraat
Tel. Nummer: 0187-607588
E-mailadres: ondernemingsraad@curamare.nl
’t CC-tje is de naam van het nieuwsbulletin waarmee de OR aan het personeel verslag
doet van de resultaten van het overleg met de Raad van bestuur. Dit bulletin verscheen
dit jaar 11 keer.
De SponsOR, extra OR-informatie, voor medewerkers die zich hiervoor hebben
aangemeld.
Op Curanet heeft de OR een eigen groep, belangrijke informatie voor medewerkers wordt
hierop vermeld.

7. Scholing en vorming
In 2015 is de OR twee keer op cursus geweest.
Eén tweedaagse cursus in het voorjaar en één in het najaar. De eerste cursus stond in het
teken van mediation. De OR krijgt steeds meer te maken met reorganisaties en overleggen
met de achterban. In de cursus zijn gesprekstechnieken besproken en eigen gemaakt. De OR
heeft tips gekregen om de communicatie en de inhoud van gesprekken helder te houden en
neutraal te blijven. De tweede cursus stond grotendeels in het teken van het optimaliseren van
het adviestraject (duurzaam reorganiseren) en Integraal Management. In het kort komt het
erop neer dat de OR en medewerkers eerder worden geïnformeerd bij reorganisatie e.d. en
worden meegenomen in het traject. De OR gaat dan mee in een bepaalde denkrichting.
Gaandeweg het proces kunnen er dan nog wijzigingen worden aangebracht, uiteindelijk
resulteert dit dan in een advies-/instemmingaanvraag waarin de OR geheel betrokken is en
niet lang meer over hoeft na te denken.
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