Ondernemingsraad
Welkom in Meander Medisch Centrum
De leden van de Ondernemingsraad (OR) heten je van harte welkom op je nieuwe
werkplek. Een baan in Meander: dat betekent veel nieuwe indrukken, inwerken in je
functie en je collega’s leren kennen.
Veranderingen
De zorg is in ontwikkeling en in Meander Medisch Centrum merken we dat regelmatig.
Dat brengt veranderingen met zich mee. Op een bepaald moment kunnen er ook voor
jou dingen wijzigen die je nu nog niet verwacht. Het kan zijn dat je afdeling anders
wordt georganiseerd, dat je functie wijzigt of je werktijden veranderen.
Kan dat zomaar?
Ja, dat kan, maar niet zomaar. Voor dit soort belangrijke veranderingen is namelijk
instemming of advies van de OR nodig. Dit is geregeld in de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR). Bij het beoordelen van veranderingsvoorstellen kijkt de OR
zowel naar de consequenties voor de medewerkers als naar de gevolgen voor Meander.
De OR heeft als uitgangspunt dat het beste resultaat wordt bereikt als medewerkers bij
plannen betrokken worden. Als bij de bespreking van advies- of instemmingaanvragen
blijkt dat de plannen door de betrokken medewerkers gedragen worden, dan kan de OR
snel tot een besluit komen.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermc.nl

Hoe komt de OR de mening van de betrokkenen te weten?
 Bij de beoordeling van een veranderingsvoorstel zoekt de OR contact met de
betrokken medewerkers.
 Er is een OR-lid contactpersoon voor jouw afdeling, als medewerker kun je die
benaderen.
Hebben wij succes?
Ja, maar niet altijd. Door de jaren heen hebben we een goede band opgebouwd met de
Raad van Bestuur, we zijn een belangrijke gesprekspartner. Regelmatig boeken wij
successen en worden de aanbevelingen van de OR overgenomen. Meer hierover lees je
in het OR-nieuws.
WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
In deze wet staat wat het doel is van de OR en welke rechten hij heeft. Dit zijn:
 Overleggen met bestuurder.
 Medewerkers vertegenwoordigen.
 Toezien op naleving CAO.
 Instemmingsrecht.
 Adviesrecht.
 Informatierecht.
 Initiatiefrecht.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wil je meer weten over de OR?
 Kijk dan op MeanderConnect en kies voor de Community Ondernemingsraad.
 Lees het OR Nieuws.
 Spreek het OR-lid van je afdeling aan.
Tot slot
We hopen dat je de weg in Meander snel zult weten te vinden. Graag horen wij van je, bijvoorbeeld via
MeanderConnect of als kandidaat voor de OR tijdens verkiezingen. Veel succes.
Direct contact met de OR?
Telefoon:
2126
Email:
ondernemingsraad.meander@meandermc.nl
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