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OR verkiezingen oktober 

2021

De verkiezingen leverden drie nieuwe 

leden op. Vlak na de verkiezingen 

haakte nog een aspirant OR lid aan.  

De huidige OR stelt zich aan jullie voor 

op ‘OR Portaal’ Inmiddels is het nieuwe 

OR team getraind en is helder waarop 

we ons in 2022 gaan richten.

Corona
Door het Regie team zijn we regelmatig geïnformeerd over de Corona regels die binnen de organisatie zouden gaan gelden. We zijn in de gelegenheid gesteld hierop onze feedback te geven. De OR adviseerde de bestuurder verder over het plan ‘Code Zwart’ en had overleg over de actiepunten die na de ‘Tussenevaluatie Corona’ zijn uitgezet. 

Communicatie 
achterban

In december 2021 werd ‘OR Portaal’ 
gelanceerd.  Dit portaal is te vinden in de 
MYHR app. Door ‘OR Portaal’ kunnen wij 
op een laagdrempelige manier met onze 
medewerkers communiceren en input 
ophalen. Neem eens een kijkje op OR portaal 
en stuur ons een bericht of stel ons een 
vraag! Door Intranet kregen wij in eind 2021 
nog een mooie mogelijkheid om berichten 
met jullie te delen.

De digitale OR

In 2021 vonden - mede door Corona  - helaas 

geen ‘live’ klankbordgroepen plaats. De OR 

haalde uiteraard wèl digitaal input op. Zo sloten 

wij aan bij de digitale medewerkersbijeenkomst 

over de overgang van Vitaal Flex naar Vitalis. 

Aansluitend spraken wij met een groep flex-

medewerkers. Zij gaven ons input voor ons 

advies richting de bestuurder over het besluit 

tot overgang.

Verder sloten wij onder andere aan bij 

de door HR georganiseerde digitale 

bijeenkomst over ‘Bevlogenheid’. Dankzij de 

informatie die we daar ophaalden konden 

we binnen korte tijd onze instemming op het 

bevlogenheidsonderzoek geven.



ThuiswerkkaderDe OR werd betrokken bij het tot stand komen van een thuiswerkkader. We hebben in onze instemmingsbrief op het kader aandacht gevraagd voor het thema ‘bereikbaarheid van de ondersteunende diensten voor de teams’. In 2022 zet de OR op dit thema een enquête uit (via OR portaal).

Zorgbonus
De OR ontving een instemmingsaanvraag 

over het toekennen van de zorgbonus 2021. 

Evenals het Directie Team was ook de OR 

van mening dat bij het toekennen van de 

zorgbonus zoveel mogelijk moest worden 

aangesloten bij de ‘bedoeling’ van de 

(zorgbonus) regeling. Dit heeft ertoe geleid 

dat vooral medewerkers die in Corona 

tijd een uitzonderlijke prestatie hebben 

geleverd een bonus hebben gekregen. 

Vitale teamsIn het najaar van 2021 hebben we samen met de 
projectleider het traject ‘Goed, Beter, Best’ (Vitale 
Teams) geëvalueerd. Toegelicht is hoe het project 

aansluit op ‘Kijk op kwaliteit’ en hoe het project verder in de organisatie wordt verankerd. 

Vooruitblik 

Recent is een herstart gemaakt met het project 

‘Herziening van het functiehuis’. De OR is hier over 

geïnformeerd. Wij zullen ons bij het project functiehuis 

vooral richten op de vraag of het proces om te komen 

tot een nieuw functiehuis zorgvuldig wordt doorlopen 

en of de medewerkers hierover voldoende worden 

geïnformeerd.

Uiteraard praten wij mee over de thema’s uit het 

Koersplan (de expedities) en de besluiten die hieruit 

voortkomen. Ook zal de nodige aandacht uitgaan naar het 

thema krapte op de arbeidsmarkt en hoe Vitalis daarmee 

omgaat.

Daarnaast blijven we de thema’s die in dit jaarverslag 

staan volgen. Dit geldt o.a. voor het vervolg op het 

bevlogenheidsonderzoek.

De overgang van Vitaal Flex naar Vitalis zal samen met de 

OR en de medewerkers worden geëvalueerd. 

Verder willen we natuurlijk ook thema’s die onze 

medewerkers belangrijk vinden met de bestuurder 

bespreken. We zullen dus meer moeten ophalen bij de 

teams.

De OR visie op medezeggenschap is klaar. Er zijn 

concrete afspraken gemaakt met de bestuurder en 

het Directie Team over de praktische samenwerking. 

We zetten ons samen in om daaraan in 2022 nog beter 

invulling te geven.

Uit een steekproef in de organisatie bleek dat er nog 

medewerkers zijn die niet weten wat de OR doet en hoe 

zij ons kunnen benaderen. 

Wij zetten in 2022 in op helderheid over wat we doen en 

waar we bereikbaar zijn.


