
De bedoeling
De Ondernemingsraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle medewerkers van 

Vitalis. Bij het nemen van besluiten wordt hun stem meegenomen. Medewerkers krijgen 

regelmatig de gelegenheid om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen tijdens 

klankbordgroepen.

De Ondernemingsraad werkt aan een goede relatie tussen het gezamenlijke belang 

vanmedewerkers en het organisatiebelang en is hier optimaal bij betrokken.

De drie Kernwaarden van Vitalis:

•  Er toe doen: De Ondernemingsraad draagt er aan bij dat Vitalis WoonZorg Groep

 en Vitaal Flex aan medewerkers een veilige en vertrouwde werkomgeving bieden 

 waarin medewerkers ruimte hebben om hun werk op een creatieve, afwisselende,

 zelfstandige en professionele wijze uit te voeren. Er wordt uitgegaan van eigen

 kracht en er wordt maximaal ingezet op deskundigheid en ontwikkeling.

•  Zelf doen: De Ondernemingsraad organiseert klankbordgroepen waar medewerkers

 kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die de ondernemingsraad 

 krijgt aangeboden en waarmee medewerkers affiniteit hebben.

 De ondernemingsraad kan zelf initiatief voorstellen initiëren en deze voorleggen

 aan de bestuurder.

•  Meedoen: De Ondernemingsraad is daadkrachtig en kritisch en wil dat medewerkers 

 zich betrokken voelen bij de medezeggenschap en de organisatie. OR leden houden 

 contact met de achterban om te horen wat er speelt op de werkvloer.

 De Ondernemingsraad wordt al in een vroeg stadium geïnformeerd over onderwerpen 

 die spelen binnen de organisatie. OR-leden delen hun kennis vanuit de achterban met 

 de bestuurder, directeuren, (HR) managers en andere genodigden, zoals bij voorbeeld 

 de bedrijfsarts.

Ondernemingsraad: Visie Medezeggenschap



Basisprincipe Ondernemingsraad Vitalis WoonZorg Groep:

De Ondernemingsraad spreekt regelmatig met de achterban zodat de leden weten wat er

speelt binnen de organisatie. Er is contact met de Raad van Bestuur, directeuren, 

management, toezichthouders, centrale cliëntenraad en projectgroepen. Tevens onderhoudt 

het dagelijks bestuur contact met andere ondernemingsraden buiten Vitalis.

Bij het ontbreken van voldoende expertise wordt intern of extern expertise gezocht.

De ondernemingsraad handelt vanuit verbinding, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

De Ondernemingsraad wordt gefaciliteerd door Vitalis, de ambtelijk secretaris ondersteunt 

de Ondernemingsraad bij zijn werkzaamheden. Er wordt ruimte geboden voor het inrichten 

van klankbordgroepen.

Er is ruimte voor scholing en het inkopen van externe expertise indien noodzakelijk.

De Ondernemingsraad werkt met een buddysysteem waarbij nieuwe leden kunnen

terugvallen op een buddy.

OR leden zijn kritisch op eigen functioneren. Aan het einde van de vergaderingen is er ruimte 

voor evaluatie van onder andere eigen inbreng, vertegenwoordigen van de achterban, en het 

functioneren van het team.

De cultuur van Vitalis kenmerkt zich door zelforganisatie. Medewerkers ervaren dat de 

kernwaarden meedoen, ertoe doen en zelf doen ook voor hen gelden. Er wordt gewerkt 

vanuit vertrouwen. Er wordt ruimte gegeven met de nadruk op kijken zonder oordeel, leren 

en reflecteren.

Dit betekent voor de ondernemingsraad dat hij zichtbaar is voor de medewerkers en 

weet wat er zich op de werkvloer afspeelt. De ondernemingsraad gaat in gesprek met 

medewerkers. De bestuurder wordt bevraagd of beleid bijdraagt aan deze zelforganisatie en 

de kernwaarden van Vitalis. De ondernemingsraad is voor medewerkers goed bereikbaar.



De ondernemingsraad haalt zijn informatie op bij medewerkers. Vormen die daarbij onder

andere worden ingezet zijn:

•  Klankbordgroepen (bijeenkomsten waarin medewerkers actief worden betrokken om 

 input te geven op specifieke onderwerpen)

•  Benaderen van medewerkers op de werkvloer

•  Instellen van een spreekuur, brievenbus en email

•  Houden van enquêtes

• Social intranet (in voorbereiding)

•  Social media

OR leden bereiden zich goed voor, volgen zo nodig scholing, gaan actief op zoek en staan 

open voor onderwerpen betreffende medezeggenschap. Alle onderwerpen aangaande 

medezeggenschap zijn bespreekbaar. Vergaderingen en het team OR worden regelmatig 

geëvalueerd. Feedback wordt gegeven vanuit een positief en lerend perspectief.

Uitvoering
De ondernemingsraad heeft ingevolge de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het recht van 

advies en instemming. De volgende limitatieve onderwerpen zijn in de wet opgenomen.

De OR geeft adviezen over:

a.  Overdracht zeggenschap (fusie)

b.  Besluiten met betrekking tot andere onderneming(en)

c.  Sluiting, faillissement en doorstart

d.  Wijziging werkzaamheden (van de onderneming)

e.  Wijziging organisatie

f.  Verplaatsing onderneming

g.  Inlenen personeel

h.  Investering

i.  Aantrekken van krediet

j.  Verstrekken van krediet

k.  Technologische voorziening

l.  Milieuzorg

m.  Eigen risico bij arbeidsongeschiktheid of ziekte

n.  Adviesopdracht



De OR verstrekt instemming over:

a.  Pensioenovereenkomst, winstdelingsregeling, spaarregeling

b.  Arbeids- en rusttijdenregeling, vakantieregeling

c.  Beloningssysteem, functiewaarderingssysteem

d.  Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratiebeleid

e.  Aanstellingsbeleid, ontslagbeleid, bevorderingsbeleid

f.  Personeelsopleiding

g.  Personeelsbeoordeling

h.  Bedrijfsmaatschappelijk werk

i.  Werkoverleg

j.  Klachtenregeling

k.  Privacybescherming

l.  Personeelscontrolesysteem

m.  Klokkenluidersregeling

De Ondernemingsraad kan gebruik maken van het initiatiefrecht. Dit betekent dat de 

Ondernemingsraad zelf met voorstellen komt en deze voorlegt aan de bestuurder. 

Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor de medewerkers, zowel zorg als 

niet-zorg medewerkers.
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