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April 2016 
 
 
Beste collega’s, 
 
 
Anders dan jullie gewend zijn van de OR, hebben we 
er dit jaar voor gekozen om over het afgelopen jaar 
een kort en bondig jaarverslag uit te brengen.   
 
We hopen dat dit jaarverslag jullie een beeld geeft 
van wat er afgelopen jaar de OR gepasseerd heeft. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Ondernemingsraad Novadic-Kentron 
 

 
 

Bonsai Wisdomtree (2010), made by Rodger Schultz. 
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Overzicht instemmingsaanvragen 2015 
 
De OR heeft ingestemd met: 
 
 Werkervaringsplaatsen 

 Protocol arbeidsconflict 

 Pilot slaapwacht Den Bosch 

 Re-integratieprotocol 

 Pilot “Anders roosteren” 

 Gebruiksregels mobiele telefonie en internet 

 Management development programma 

 Reinier Alert (locatie Vught) 

 Waarderingsregeling 

 
 
Instemmingsvragen nog niet afgerond in 2015: 
 
 Attentieregeling 

 Functionerings– en beoordelingsprotocol 

 
 
 
 
 
 
 

Overzicht adviesaanvragen 2015 
 
De OR heeft geadviseerd over: 
 
 Begroting 2015 (inclusief de boventalligheid), 

 Formatieplaatsenplan 2015 

 Notitie Positionering en borging kwaliteit van zorg  

 Herinrichting middenkader 

 Service Centre 

 Reductie bedden DubbelDiagnose 

 Vacatures lid Raad van Toezicht 

 Overdracht Maatschappelijke Opvang 

 Reductie formatie Verslavingsreclassering 

 Verkoop twee woningen Don Boscostraat 19-21 

(Eindhoven)  

 Verkoop AWF-groepswoning Korhoenstraat 78 

(Tilburg) 

 Eigen Risicodrager Ziektewet (ERD)  

 Outsourcing ICT 

 Investering USER’ 

 Herijking strategie 

 Begroting 2016 
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 Empowerment en zelforganisatie doen steeds 

meer hun intrede in de organisatie. De OR zoekt 
naar de juiste medezeggenschapsvorm die past bij 
empowerment en zelforganisatie en hoopt ook dat 
vooral de medewerkers zelf ten aanzien van zelf-
organisatie het voortouw in nemen.. 
 

 Daarnaast wordt ook flink geïnvesteerd, onder  
andere op het gebied van ICT. 
 

 Op voordracht van de OR neemt Ingrid Quarles 
Van Ulfford deel aan de Externe Commissie  
Personeel. 
 

 De Raad van Toezicht en OR bespreken de  
meerwaarde en inzet van waardegericht  
governance. 
 

 De OR heeft bij het betrekken van advies over  
organisatie-onderdelen vaak gesproken met de 
betreffende medewerkers, wat veel informatie op 
heeft geleverd. Ook in 2016 hopen we als OR 
“gevoed” te worden door onze collega’s. 
 

 

 
En laten we deze punten uit 2015 niet vergeten! 
 
 Bij de strategische herijking in 2015 is aan alle 

medewerkers gevraagd om te reageren op de 
plannen! De OR hoopt ook voor de komende  
jaren dat medewerkers meer betrokken worden 
én zijn bij de organisatieontwikkelingen en de 
werkprocessen. 
 

 De bezuinigingen in de GGZ en de veranderen-
de regelgeving vragen veel van de organisatie 
en haar medewerkers. Daarnaast blijven de  
interne processen zoals registratie en het  
afsluiten van DBC’s de aandacht vragen. 
 

 Na een lange tijd van onderhandelingen en  
pauzes wordt eindelijk de nieuwe CAO GGZ 
vastgesteld. Regionaal zijn werkgevers en  
vakbonden begonnen met de onderhandelingen 
over het doorlopend sociaal plan. 
 

 Raad van Bestuur en OR hebben een samen-
werkingsconvenant getekend, waarbij we  
met elkaar willen zoeken naar goede samen-
werkafspraken, vernieuwde vormen van  
zeggenschap én medezeggenschap. 
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De OR bestaat in 2015 uit de volgende leden 
 
 Ingrid Balkenende (voorzitter) 
 Jan de Boer (vicevoorzitter) 
 Peter Geschiere  
 Maria Meijers 
 Lianne Melief 
 Paul Kerseboom 
 Marieke Matthijssen 
 Petra Muysers  
 Hans Peters 
 Jos Stoof  
 Rob Voermans  
 Jan Pieter Vorsteveld  
 
Als OR hebben we in 2015 afscheid moeten nemen 
van ons zeer gewaardeerd teamlid, Jan Pieter  
Vorsteveld die de organisatie verlaten heeft. Langs  
deze weg willen we J.P. nogmaals bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en enthousiasme!  Verder verlieten in 
2015 Marieke Matthijssen en Joep van Erp de OR en 
ook deze collega’s willen we natuurlijk van harte  
bedanken voor hun bijdrage aan de medezeggen-
schap! Hans Peters en Paul Kerseboom (beiden nog 
niet op de foto) die als ’reservekandidaten op de lijst 
stonden, zijn inmiddels al weer een tijd OR-lid. 
 
De OR wordt ondersteund door twee ambtelijk  
secretarissen, Lia Verhoeven en Anne-Marie Kretzer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
     De OR is te bereiken via OR@novadic-kentron.nl 
     En zie verder NK-net “Raden en Commissies:  
   Ondernemingsraad 


