Ondernemingsraad

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een Ondernemingsraad (OR), die
bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers uit
verschillende sectoren in ons ziekenhuis. De OR voert, namens de
medewerkers, overleg met de Raad van Bestuur over het beleid van
het ziekenhuis en richt zich vooral op de belangen van de
medewerkers.
Het bestaan èn de bevoegdheden van de Ondernemingsraad zijn vastgelegd
in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een aantal van deze
bevoegdheden zijn: het adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en het
recht op informatie.
Als werknemer kunt u bij de Ondernemingsraad terecht voor knelpunten die
in de organisatie aan de orde zijn. Verder worden regelingen voor het
personeel, wetten en de CAO onder de loep genomen. Voor individuele
problemen kan de OR u behulpzaam zijn met het doorverwijzen naar de
juiste instanties. Desgewenst kunt u terecht bij uw leidinggevende.

Werkwijze
De Ondernemingsraad vergadert elke donderdag in de Bennekomse Meent
(C2). Deze bijeenkomst is openbaar. Iedereen is van harte welkom een
vergadering bij te wonen als er interesse is voor een specifiek onderwerp en
ook kan men zo een indruk krijgen hoe de leden werken.
Commissies
De leden van de OR hebben zitting in verschillende commissies. Deze
hebben ieder een eigen aandachtsgebied. Er zijn commissies voor: interne
zaken/PR, financiën, organisatie, dienstroosters, sociaal beleid en Veiligheid
Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM). Daarnaast kunnen tijdelijke commissies
worden samengesteld voor specifieke onderwerpen.
De verschillende commissies verrichten het voorbereidende werk, verdiepen
zich in de materie en leggen contacten in de organisatie. Daarna wordt het
onderwerp besproken in de hele raad en wordt een beslissing genomen.
InfORmatiebulletin
Drie keer per jaar geeft de OR een nieuwsbulletin uit, 'infORmatie'. Met als
doel inzicht te geven in de achtergronden van de Ondernemingsraad en zijn
plaats binnen de organisatie.
Jaarverslag
Jaarlijks brengt de OR een jaarverslag uit. In dit verslag kunnen de
medewerkers en belangstellenden lezen wat de OR dat afgelopen jaar heeft
gedaan en waar de aandachtsgebieden voor het komend jaar liggen. De
verschillende commissies bespreken wat zij behandeld hebben.

Hoe kom je in de OR?
De OR bestaat uit vijftien leden en een ambtelijk secretaris/
beleidsmedewerker. Elke drie jaar vinden er OR-verkiezingen plaats. Deze
verkiezingen zijn aan bepaalde regels gebonden. Voor informatie over
kandidaatstelling kunt u bij de beleidsmedewerker op het secretariaat van de
OR terecht.

Vragen
De agenda en overige informatie van de OR hangt op het publicatiebord
tegenover het personeelsrestaurant en in de spreekuurcentra. Het
secretariaat van de Ondernemingsraad is te bereiken op tst. 4327 en via email: ondernemingsraad@zgv.nl.
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