Jaarverslag OR CBT Rijnmond 2017

Bezetting OR: Carolyn Adams, Monique Brouwer, Marjolein van Stiphout (voorzitter).
Tijdens het zwangerschapsverlof van Marjolein heeft Evelien Hoedemaker haar taken
waargenomen. De OR bedankt Evelien voor haar inzet.
In de maanden januari t/m december heeft de OR maandelijks vergaderd, waarvan de
helft met de bestuurder van CBT Rijnmond. De OR ontvangt met regelmaat informatie
van de bestuurder over de organisatie, met betrekking tot het beleidsplan, de begroting
en cijfers omtrent het verzuim op de werkvloer.
Activiteiten OR 2017:
* De huidige reiskostenvergoeding en alternatieven zijn uitgebreid besproken. In overleg
met de OR heeft de bestuurder besloten geen verandering in de reiskostenvergoeding
aan te brengen.
*Het scholingsbeleid is onder de loep genomen. Er is een intranet bericht geplaatst ter
verduidelijking en aanmoediging.
*Cursus bij People Plus in februari en mei.
*Langdurig verzuim en de hoge werkdruk zijn uitgebreid besproken. De vraag aan MT
om aandacht voor deze punten blijft actueel. De OR adviseert het MT om de
zorgverleners meer tijd te geven voor hun administratie en extra taken.
*De waarneming/spoeddienst is nader bekeken door de OR. Er waren geluiden dat deze
als steeds drukker werd ervaren. Vooralsnog zijn daar geen concrete aanwijzingen voor
en blijft de waarneming/spoeddienst ongewijzigd.

De OR heeft inbreng gehad in:
•

Werkkostenregeling

Op verzoek van de OR heeft de bestuurder een Werkkostenregeling getroffen. Hiermee
kunnen werknemers voordelig een fiets, computer o.i.d. aanschaffen. Hiertoe is een
oproep gedaan op intranet, helaas is in 2017 het individuele budget van de WKR
minimaal benut. In 2018 is er opnieuw budget voor de WKR.
•

Instemmingsverzoek Arbowet

De OR heeft positief geantwoord op het instemmingsverzoek over de Arbowet om een
preventiemedewerker aan te stellen. Deze functie zal worden ingevuld door Anja van
der Lely. De OR heeft o.a. geadviseerd om de preventiemedewerker een
geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

•

Schrappen controles na AA

I.v.m. de pittige dagen tijdens AA heeft MT op verzoek van de OR besloten geen
controles na AA meer in te plannen voor de desbetreffende tandarts en de assistentes.
•

Adviesaanvraag software

De OR heeft positief geadviseerd inzake de invoering van het nieuwe
softwareprogramma OASE. De OR heeft enkele aanvullingen en suggesties gedaan
omtrent de invoering en invulling van het programma.
•

Stimuleren van gebruik openbare kanalen voor invullen van vacante functie.

De OR gaat graag aan de slag met vragen of initiatieven van collega's. Wij zijn bereikbaar
zijn voor alle werknemers, zowel persoonlijk, als via mail.

