Jaarverslag OR CBT Rijnmond 2018
Bezetting OR: Carolyn Adams, Monique Brouwer, Marjolein van Stiphout (voorzitter).
Gedurende het hele jaar heeft de OR maandelijks vergaderd. De helft van deze vergaderingen
betrof overleg met de bestuurder van CBT Rijnmond.
De OR wordt door de bestuurder op de hoogte gehouden over de organisatie en ontvangt daartoe
het beleidsplan, de begroting, cijfers omtrent het verzuim op de werkvloer en andere relevante
documenten.
Activiteiten OR 2018:
• De OR heeft de bestuurder gevraagd om aandacht te hebben voor de soms te hoge
werkdruk en de grote administratieve lasten en voor transparantie bij het vrijkomen van
nieuwe vacatures of bij herverdeling van taken. Deze punten hebben meerdere keren op de
agenda gestaan.
• Samen met de VIM-commissie heeft de OR een campagne gelanceerd om meer aandacht
voor het melden van incidenten te krijgen. De procedure en het belang van het melden van
incidenten is nogmaals uitgelegd door de VIM-commissie.
• De OR is telkenmale op de hoogte gehouden van de financiële situatie van CBT Rijnmond.
• De OR heeft contact gehad met de preventie-medewerker, er bleken geen bijzonderheden
te melden door de preventie-medewerker.
• De OR heeft de invoer van het nieuwe softwarepakket OASE nauwlettend gevolgd.
• De OR heeft het medewerkers-tevredenheidsonderzoek samen met de bestuurder
doorgenomen en hierbij opmerkingen en kanttekeningen geplaatst.
De OR heeft inbreng gehad in:
• Adviesaanvraag Herijking Strategische Koers
De OR heeft het document Herijking Strategische Koers, met hierin de plannen van CBT
Rijnmond voor de periode 2019-2021, beoordeeld en een positief advies uitgebracht.
• Adviesaanvraag Controle Ziekteverzuim
Op verzoek van de bestuurder heeft de OR het protocol Controle Ziekteverzuim beoordeeld
en hier aanbevelingen voor gegeven. Na enkele aanpassingen heeft zij een positief advies
gegeven inzake deze adviesaanvraag.
• Adviesaanvraag Wijziging Organisatorische Structuur
De OR heeft de adviesaanvraag Wijziging Organisatorische Structuur van CBT Rijnmond
beoordeeld. De OR had enkele kanttekeningen en is ook van mening dat de procedure en
timing van de adviesaanvraag zorgvuldiger hadden gekund. De OR heeft dit bij de bestuurder
kenbaar gemaakt. Uiteindelijk heeft de OR een positief advies uitgebracht inzake de wijziging
van de structuur van de organisatie. De taken van de Coördinerend Waarnemers
Ondersteuning worden door deze wijziging fors uitgebreid.
Plannen voor 2019
• De onderwerpen ‘werkdruk’ en ‘transparantie’ blijven hoog op de agenda staan.
• Reageren op advies- en instemmingsaanvragen, o.a. met betrekking tot de huisregels van
CBT Rijnmond.
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•

Advies uitbrengen bij de aanstelling van een nieuwe bestuurder. De OR is hierover reeds in
gesprek geweest met de Raad van Commissarissen.
Monitoren van de wens tot uitbreiding van het zorgaanbod van CBT Rijnmond met de
differentiatie gerodontologie.
Informatie verschaffen over vraagstukken, al dan niet op verzoek van werknemers.
Wegens verandering van taken stapt Monique Brouwer per 1 januari 2019 uit de OR, Patricia
Sperwer zal haar vervangen.
Verkiezing nieuwe OR-leden, de voorbereidingen hiervoor beginnen in april 2019.

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

