
Medezeggenschap in 2018 
 

Ondernemingsraad 
 
De ondernemingsraad bestaat uit werknemers van Avoord die namens het personeel overleg voeren 
met de werkgever over het beleid van de stichting en de personeelsbelangen 
 
Samenstelling OR 
De volgende medewerkers vormden de Ondernemingsraad van Avoord: 

 
Half november heeft de OR afscheid genomen van Tamara den Ouden, Wendy Brugman en Susan 
Havermans. 
Ralf Huijbregts, Nicole Snellen en Mieke Lochten zijn in de overlegvergadering van januari 2019 door 
de bestuurder geïnstalleerd als nieuwe OR leden. 
 
Verslag over 2018 
De OR heeft dit jaar haar instemming verleend aan de volgende onderwerpen:  klachtenbeleid / 
klachtenregeling, adviseur veiligheid en Arbo, werktijdenbeleid en het aanstellings- en onboarding 
beleid. 
Terugkerende onderwerpen zoals de kaderbrief, jaarplannen en begroting en de transitieplannen 
zijn uitgebreid aan de orde geweest. 
De OR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: lid Raad van Toezicht, 
migratietraject 1 en 2 langdurige zorg, doorontwikkeling Warm Hart en traject dagbesteding. 
 
Verwachtingen voor 2019 
Het instellen van een drietal commissies (PR en achterban, HRM en VGWM (Veiligheid Gezondheid 
Welzijn en Milieu) gaat zijn vruchten afwerpen. De commissie PR en achterban gaat zich in 2019 
focussen op het verbeteren van het contact met de OR panelleden en het parelpoetsen. De OR 
hoopt hiermee het contact met haar achterban te verbeteren. De HRM commissie gaat in 2019 aan 
de slag met de migratie van de langdurige zorg en hospice. Ook volgt de commissie het aanstelling / 
onboarding beleid en de centrale planning op de voet. De VGWM commissie verdiept zich in 2019 in 
de Risico inventarisaties en Bedrijfshulpverlening op de diverse locaties van Avoord. 
 
 

▪ Ilona van Doorn (voorzitter) 
▪ Wendy Brugman (vice voorzitter) 
▪ Tonnie v.d. Bos 
▪ Angela van den Broek 
▪ Joke Mol 
▪ Judith van Duuren 
▪ Nancy Michielsen 

▪ Lianne de Hoon 
▪ Tamara den Ouden 
▪ Marian Roest 
▪ Ellen Post 
▪ Richard Smidt 
▪ Susan Havermans 
 


