
 

 

Jaarverslag 2018 ondernemingsraad Wijzer in Opvang  

Beste Collega’s  

Via dit jaarverslag willen wij iedereen op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de 
ondernemingsraad(OR). De ondernemingsraad is een orgaan van overleg, advies, informatie, 
communicatie en samenwerking tussen de directeur/ bestuurder en de werknemers.  
Het doel van de OR is het welzijn en de belangen behartigen van de werknemers en de 
organisatie.  
  
Rechten  
De ondernemingsraad heeft bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct  
de werknemers en hun rechten betreffen, het recht een rol te spelen in de besluitvorming. 
Dit recht komt met name tot uitdrukking in vier rechten:  
Overlegrecht  
Instemmingsrecht  
Adviesrecht  
Initiatiefrecht  
  
In 2018 bestond de OR uit 7 leden;  
Cora Swierts (OKC de Westhoek), voorzitter  
Mirjam van Rheenen (Bengel en Bobbie PSZ en BSO)  
Astrid Mols (OKC de Westhoek)  
Wilma van der Giessen (IKC het Startpunt)  
Margriet van der Tas (SB) tot april 
Mirella Rietdijk (IKC de Vloot en Bengel) 
Ellen Veugelers (IKC het Startpunt)  
 
De OR heeft ook ieder jaar overleg met de verschillende overleg organen zoals de GMR, COC 
en RVT.  
  
De OR heeft instemming/advies gegeven in de volgende stukken:  
  
Instemming gegeven;  
Het privacy reglement 
IBP beleid = informatiebeveiliging en privacy beleid 
  
Onderwerpen die besproken worden binnen de OR zijn   
Financiën Opvang  
Cursusaanbod o.a.  BHV, EHBO, babycursus  
Cijfers ziekteverzuim  
Mededelingen C.v.B 
Jaaruren systematiek 
Invalproblematiek  
Pedagogisch beleid  
Voedingsbeleid  
Tegemoetkoming ziektekosten  
Huisvesting  
Stageplan  
Harmonisatie peuterspeelzalen  
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Het afgelopen jaar zijn we 9 keer bij elkaar geweest, waarvan 4 keer met het CvB erbij. 
Eenmaal hebben we via mail een aantal dingen met het CvB overlegd.  
Na de zomervakantie hebben we als Ondernemingsraad besloten in het geheel af te treden 
en dit bij het CvB kenbaar gemaakt. Voornamelijk door persoonlijke omstandigheden. Dit 
hield in dat er vanaf september geen OR meer was. 
Er is een oproep gedaan voor nieuwe leden maar zonder resultaat. 
Een OR mag max uit 7 leden bestaan.  
 
We hopen van harte dat in 2019 een nieuwe OR aantreedt. Lijkt het je leuk om mee te 
denken en mee te beslissen, meld je dan aan als OR lid. 
 
De input van medewerkers is van groot belang. De OR wil graag weten wat er op de 
werkvloer leeft en welke vragen en zorgen er leven bij onze collega’s. Dit kan je doen door 
een mail te sturen aan: opvang_ondernemingsraad@wijzer.nu  
  
  
  
  

     

 


