
In f-  R-matie 
 
 
Bestemd voor alle medewerkers van  
 

 
Aspirant OR-leden 
Sandra Davelaar 

Als aspirant lid van de OR wil ik me even aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Sandra Davelaar en ik ben 25 jaar geleden als verzorgende bij Ruimzicht gaan 

werken. In al die jaren heb ik heel wat veranderingen in de zorg mee gemaakt. 
Eén van mijn hobby‘s is lezen; ik lees graag detectives, maar ook veel vakgerichte lectuur. 

En vind het een mooie uitdaging om nu beleidsstukken te mogen gaan lezen en zo een sterke 
OR te vormen samen met de andere leden. 
 

Manon Grievink 
Ik ben Manon Grievink, 20 jaar oud en woon in Barneveld. Ik werk als Verzorgende IG in de 

thuiszorg bij Huis in de Wei en Nieuw Avondrust. Sinds kort heb ik mij aangesloten bij de OR om 
mezelf op een andere manier bezig te houden met de organisatie, daarbij ga ik mij verdiepen in 
alles wat met de ARBO te maken heeft. 

 
 

Nieuws van medewerkers uit de OR 
*   Onze collega Gerdien Willems, OR lid voor de locatie Barneveld  
     Is uit de Ondernemingsraad gegaan. Zij heeft een baan elders  

     geaccepteerd. 
*    Henriette van de Weetering gaat onderzoeken of het vice  

      voorzitterschap haar past.  
*    Manon Grievink en Sandra Davelaar zijn aspirant OR lid  
*    Voor Het Huis in de Wei hebben we nog steeds een vacature.  

      Dus ‘Het Huis in de Wei medewerkers‘ heb je belangstelling 
      kom eens een keer mee kijken in een OR vergadering om te ervaren of het 

      OR lidmaatschap iets voor je is. 2017 

   
Nieuw Avondrust      Jessica Dijkhuizen   – voorzitter/ commissie Sociaal Beleid 
Ruimzicht   Henriette v.d. Weetering – vice voorzitter/commissie PR/ Financiën 

Nieuw Avondrust  Gerdi Kraaij    – commissie ARBO/ Financiën 
Huis in de Wei  Ilona Quint    – commissie PR/ Sociaal Beleid 

Nieuw Avondrust  Manon Grievink   – aspirant OR lid 
Ruimzicht   Sandra Davelaar   – aspirant OR lid 

Huis in de Wei   Vacature 
 
Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad is Ellie Kuper. 

   
Uitnodiging en komst Will Schutte 

De invoering van zelfsturende en zelforganiserende teams heeft effect op de organisatie en 
medewerkers, maar ook op de medezeggenschap. Omdat wij als raad willen gaan onderzoeken 
hoe we als Ondernemingsraad daarin mee kunnen bewegen, werd Wil Schutte uitgenodigd om 

daarover te brainstormen. We kregen van Will voldoende ideeën en inspiratie om mee aan de 
slag te gaan.   

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
Medewerkers tevredenheids-onderzoek - lunchgesprekken 

De uitkomsten van het medewerkers tevredenheid onderzoek is besproken en daaruit voort 
komen de lunchgesprekken. Alles over deze lunchgesprekken is te lezen in de Ena Nova  

van 29 augustus 2017 
 
 

Instemmingsverzoek wijziging standaard arbeidscontracten bij mutaties 
De raad werd verzocht in te stemmen met deze wijziging. De belangrijkste wijziging is, dat 

wanneer er b.v. een wijziging plaatsvind in je contract(uren) dan wordt er in het nieuwe contract 
beschreven dat je werkzaam bent bij de Zorggroep Ena. Dus niet meer specifiek op één 
genoemde locatie. Wat betekent dat als dat nodig is, je op alle drie de locaties van de Zorggroep 

te werk gesteld kunt worden. Ook zal wanneer er in je ‘oude’ contract nog één maand 
opzegtermijn staat vermeld dit worden gewijzigd in 2 maanden.  

        De ondernemingsraad heeft ingestemd.  
 
 

Wil je iets melden of bij de OR onder de aandacht brengen.  
Dat kan via het email adres ondernemingsraad@zorggroepena.nl  

 
 
Blijf op de hoogte….!!!! 
 
van alles wat er gebeurt in je organisatie en meld je  

 
aan bij bovenstaand e-mail adres voor het ontvangen van OR informatie die per  

 
seizoen  verschijnt. Dit keer de herfst editie. We sluiten het jaar af met de  
 

winter editie. 
 

 
 

Veel leesplezier namens de raadsleden van de Ondernemingsraad 
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