JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD
In het najaar van 2014 hee/ de wervings- en benoemingsprocedure van een nieuwe directeurbestuurder plaatsgevonden. De OR hee/ daarvoor een oriënterend gesprek gehad met de Raad van
Toezicht over onze wensen ten aanzien van een nieuwe directeur-bestuurder. Daarna hee/ er een
gesprek plaatsgevonden met het adviesbureau Leeuwendaal om het proﬁel van de toekomsGge
directeur-bestuurder van CBT Rijnmond verder uit te werken. Na een selecGe door de Raad van
Toezicht hee/ de OR op 7 november 2014 ook een gesprek gehad met de beoogde kandidaat Anca
Ansink. Naar aanleiding van dat gesprek hee/ de OR een posiGef advies uitgebracht.
In dezelfde periode werd de BV opgericht; dit was nodig voor de op handen zijnde verhuizing. Er
moesten allerlei stukken beoordeeld en goedgekeurd worden door de OR. Voor informaGe over deze
stukken kun je contact opnemen met de OR.
Begin 2015 hee/ de OR op aanraden van de Raad van Toezicht een externe adviseur in de arm
genomen, waarmee we regelmaGg contact hebben. Op 5 februari 2015 hee/ de OR samen met Anca
Ansink, de nieuwe bestuurder, een cursusdag gehad bij de externe adviseur in Doorn. Het vervolg van
deze cursus vond plaats op 27 november 2015.
Andere OR ac+viteiten van dit jaar waren:
Beoordelen intenGeovereenkomst samenwerking Erasmus MC.
Behandelen van begroGng en jaarrekening 2014.
Bestuderen & laten aanpassen van alle HR protocollen, welke zijn in te zien op Rotocol.
In verband met de langdurige afwezigheid van onze voorzitster Marjolein van Loon, hee/ de OR
Amanda Mulder bereid gevonden Gjdelijk ziWng te nemen in de OR. Zij had zich desGjds ook
verkiesbaar gesteld. Dit alles is uiteraard in overleg gegaan met Anca Ansink en de Raad van Toezicht
is hierover geïnformeerd.
De OR hee/ een eigen emailadres, or@cbtrijnmond.nl. Iedereen met op- of aanmerkingen kan
hiermee bij ons terecht. Persoonlijk of via de mail. Tenslo[e dient de OR als aanspreekpunt/
spreekbuis voor de medewerkers van de organisaGe.
De OR moet bestaan uit minimaal 3 leden, 1 tandarts en 2 andere leden. Bij meer leden bestaat de
OR uit een oneven aantal. Dit mogen geen leden van het managemen[eam zijn.
In 2016 zullen er nieuwe OR verkiezingen plaatsvinden. Om je kandidaat te stellen voor de nieuwe
periode van 3 jaar moet je minimaal 1 jaar in dienst zijn bij CBT Rijnmond. Om te mogen stemmen
moet je minimaal een ½ jaar in dienst zijn.

