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Vergaderfrequentie 
 
De ondernemingsraad vergaderde in 2015 21 keer, waarvan 11 keer een 
ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De verslaglegging vond 
plaats door M. Meijer, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. 
 
OR-dag 
 
De ondernemingsraad heeft op 2 november en op 30 november een OR-dag gehouden 
onder begeleiding van een externe coach. 
 
Onderwerpen die in de ondernemingsraad- en overlegvergaderingen aan de orde zijn 
geweest:  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 23 oktober 2014 inzake Structuur en 
cultuur met een verbijzondering naar het Service Bureau.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 11 december 2014 inzake de 
benoeming van de heer Rooijers als lid van de Raad van Toezicht SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 december 2014 inzake de 
Werkkostenregeling.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 december 2014 inzake het 
aanstellingsbeleid SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 23 oktober 2014 inzake het vervallen 
van de functie keukenmedewerker Ontmoetingsgroep Heemstede.  

 Jaarplan en Begroting SHDH 2015. 

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 december 2014 inzake Privacy 
Reglement.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 december 2014 inzake de notitie 
disfunctioneren beëindigen dienstverband.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 7 januari 2015 inzake Adviesaanvraag 
aanpassing formatie Geriatrische Revalidatie Zorg.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 12 januari 2015 inzake plan van aanpak 
Eten & Drinken De Blinkert.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 februari 2015 inzake aanbiedingsbrief 
bij de notitie over de bestuursopvolging.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 29 januari 2015 inzake grotere 
ontwikkelingen binnen SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 21 oktober 2014 inzake 
resultaatvoorstelling en organigram over de organisatie van de bedrijfshulpverlening 
SHDH-breed.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 9 maart 2015 inzake het Lange Termijn 
Huisvestingsplan (LTHP) SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 5 maart 2015 inzake de notitie 
Optimalisatie van de medische praktijkvoering binnen SHDH in 2015.  
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 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 16 maart 2015 inzake visie op 
Geriatrische Revalidatie Zorg.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 16 maart 2015 inzake visie en missie 
dagbesteding SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 30 maart 2015 inzake dagcentrum 
Bijhof, Schoterhof.  

 Herziene begroting en jaarplan 2015 Stichting SHDH.  

 Algemene gang van zaken binnen SHDH.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 26 mei 2015 inzake aanpassing 
organisatiestructuur Schoterhof.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 12 mei 2015 inzake 
reiskostenvergoeding medewerkers huishoudelijke ondersteuning WMO.  

 Evaluatie van de Arbodienstverlening gedurende de afgelopen periode.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 8 juni 2015 inzake het  3-jarenplan 
Behandeling & Begeleiding.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 12 mei 2015 inzake de kaderbrief 
jaarplan en begroting SHDH 2016.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 25 juni 2015 inzake structuur en cultuur 
SHDH, pilot “zelfsturing.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 23 juni 2015 inzake evaluatie leerlingen 
carrousel De Blinkert en overige innovatieve opleidingstrajecten.  

 Structuur en cultuur SHDH naar aanleiding van de overlegvergadering van 14 september 
2015 alsmede het schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 31 augustus 2015 
inzake structuur en cultuur SHDH met een verbijzondering naar Facilitaire 
Dienstverlening.  

 Concept intentieverklaring samenwerking Amie-SHDH, toegezonden op 29 juli 2015, 
huidige stand van zaken.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 17 augustus 2015 inzake 
functiebeschrijving medewerker en senior medewerker dagbesteding.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH d.d. 2 september 2015 inzake 
Intentieverklaring voor samenwerking tussen SHDH en Nova Zembla Zorg.  

 Schrijven van de algemeen directeur SHDH van 24 augustus jl. inzake het 
Personeelfonds, verdeling geld over locaties.  

 Schrijven van de voorzitter van de Raad van Bestuur SHDH d.d. 15 oktober 2015 
betreffende Huis op Orde. 

 Advies van de OR betreffende Huis op Orde.  

 Schrijven van de voorzitter van de Raad van Bestuur SHDH d.d. 15 oktober 2015 
betreffende toelichting Dagbesteding SHDH. 

 Tussentijdse OR-verkiezingen op 16 november 2015.  

 Jaarplan en begroting SHDH 2016. 

 Besluit inzake Huis op Orde van 9 december 2015. 

 Concept Sociaal Plan SHDH 2012-2015 versie 11-12-2015. 
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 Nabespreking van de OR-training op 30 november 2015. 

 Eerste aanzet van de evaluatie van het OR-reglement SHDH. 
 

Werkgroepen: 
  
De OR kende in 2015 de volgende werkgroepen: 
 

 Werkgroep Arbo/VGWM (Arbeidsomstandigheden/Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en 
Milieu).  

 Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. 

 Financiële commissie. 

 Communicatie met de achterban: 
 
Bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers van SHDH wordt er door 
een OR-afvaardiging nadere informatie over de ondernemingsraad gegeven.  
Daarnaast verschijnt er een publicatie namens de OR in de Schakels en zijn er 
nieuwsbrieven namens de OR. 

 
Samenstelling van de ondernemingsraad in 2015:  
Janskliniek: 
N. Post 
V. Abbink 
 
Overspaarne: 
A. Kok 
M. Kumru 
 
Schoterhof: 
S. van Roo 
R. Steens 
I. Blesgraaf vanaf 2 november (eerst toegevoegd en gekozen bij enkelvoudige 
kandidaatstelling op 16 november bij de tussentijdse OR-verkiezingen)*. 
 
De Molenburg: 
E. Aurik 
C. de Vreugd 
 
De Rijp 
A. van Beem 
M. Hoogendijk 
 
De Blinkert: 
S. de Graaf 
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Anton Pieck-hofje: 
K. Nijssen 
 
 
dienst Behandeling en Begeleiding: 
I. van Boxmeer 
 
Service Bureau: 
G. Merse 
 
* In verband met de vacature in Schoterhof zijn er op 16 november 2015 tussentijdse OR-
verkiezingen georganiseerd.  
 

 
 

Taakverdeling  
 
OR-voorzitter   M. Kumru 
vice OR-voorzitter   R. Steens 
 
ambtelijk secretaris  M. Meijer 
 
 
Haarlem, januari 2016 


