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Inleiding

Geen papieren jaarverslag meer zoals jullie dat van ons gewend waren. Wij proberen als ondernemingsraad (OR) zoveel mogelijk digitaal te werken,
dus ook het jaarverslag wordt voortaan digitaal verstuurd.
Het afgelopen jaar was ook voor de ondernemingsraad van de St. Anna Zorggroep een jaar dat veelal in het teken stond van de voorgenomen fusie met
het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Een bewogen jaar waarin de OR nauw betrokken was bij de organisatie op vele fronten.

Fusie in vogelvlucht
Gedurende het hele fusietraject heeft de OR steeds de voorgenomen fusie zorgvuldig stap voor stap behandeld.

OR St. Anna Zorggroep adviseert positief over
voorgenomen fusie

De ondernemingsraad is reeds vanaf medio 2014 betrokken geweest bij
het voornemen om te gaan fuseren met het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven. Begin 2017 heeft de OR veel tijd en energie gestoken in het
formele adviestraject. Na veel en constructief overleg tussen raad van
bestuur, afdeling PO&O en de ondernemingsraad en het deskundig advies
van een externe adviseur heeft de OR in april 2017 positief advies
gegeven aan de raad van bestuur.
In het adviestraject waren kwaliteitsverbetering, een uitdagende werkomgeving, efficiency en het veilig stellen van het voortbestaan van onze
organisatie belangrijke punten voor de ondernemingsraad. De OR ziet de
meerwaarde van de fusie. Als organisaties vullen we elkaar sterk aan en
stellen we de zorg van de patiënt centraal.
Het uitgangspunt dat de ondernemingsraad steeds heeft gehanteerd is
gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid en zichtbaarheid van het St.
Anna in de nieuwe fusieorganisatie moest terug te zien zijn in de plannen
achter de voorgenomen fusie. Hierover is de OR stevig in gesprek
geweest met de raden van bestuur van beide organisaties.
De OR heeft er vertrouwen in dat de belangen van de medewerkers
voldoende geborgd zijn en ziet de toekomst positief tegemoet.

Samenwerking met ondernemingsraad
Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE)

In het kader van de naderende fusie heeft de ondernemingsraad de
kennis- making en samenwerking met de OR van CZE in 2017 geïntensiveerd.Aan de OR ook de taak om de medezeggenschap in te richten tot de
fusie en de eerste fase na de fusie. Een hele opgave! Hoe breng je twee
heel verschillende culturen en werkwijzen samen zonder de eigenheid
daarin helemaal te verliezen en samen een te worden? Middels het steeds
meer samen doen, van elkaar te leren en elkaar steeds beter te begrijpen,
kan de OR concluderen dat we heel goed op weg waren!

Het is niet altijd een makkelijke weg geweest, maar uiteindelijk wel zeer
waardevol.
De fusie gerelateerde onderwerpen hebben beide ondernemingsraden
daarna gezamenlijk opgepakt. Denk hierbij aan:
• Besturingsmodel
• Statuten
• Werkstromen
• Medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO)
• Werving & Selectie

NZa- ACM

Bij een voorgenomen fusie van 2 ziekenhuizen moeten de Nederlandse
Zorgautoriteit (NzA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun
goedkeuring geven.
Vooraf werd de aanvraag bij de NZa als de grootste te nemen hobbel
gezien. Dit is echter vlot en zonder problemen verlopen.
Daarna volgde de melding bij de ACM. De ACM ligt momenteel onder een
vergrootglas en is van mening dat een fusie een negatieve invloed heeft
op de concurrentie in de regio. Zij heeft aangegeven dat een vergunningsaanvraag gedaan zal moeten worden. Deze conclusie kwam ook voor de
ondernemingsraad als een volkomen verrassing.
Helaas heeft de organisatie na intensief overleg moeten besluiten het
fusietraject te stoppen. De ondernemingsraad staat achter dit besluit.
De OR begrijpt dat het bericht bij medewerkers hard kan zijn aangekomen.
Helaas kan de organisatie die we voor ogen hadden nu niet doorgaan.
Dat wat de OR heeft opgebouwd met de OR van het CZE is niet voor niks
geweest. De samenwerking zal in 2018 op een andere manier voortgezet
worden.

Geen fusie

Nu de fusie definitief niet doorgaat breekt een periode aan van herbezinning
en rust om daarna toekomstgericht verder te gaan kijken.
We slaan de weg in om zelfstandig te bouwen aan een mooie toekomst
van de Zorggroep.

De St. Anna Zorggroep staat hoog in diverse lijsten, is een financieel gezonde
organisatie en de klanten zijn tevreden. We zijn volgens diverse peilingen het
beste ziekenhuis van Brabant. Iets waar we allen erg trots op mogen zijn.
De ondernemingsraad wil er graag met alle medewerkers de schouders onder
zetten en werken aan de uitdagingen die komend jaar op ons pad komen.

Wij zijn allemaal ambassadeur van de St. Anna Zorggroep en daarom
belangrijk voor het succes.
Doen jullie mee?

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu VGW(M)
De commissie VGW(M) bestaande uit Cockie Vernimmen (diëtiste), Mike van den Dries (vakspecialist laboratorium) en Marnix Lemmens (medewerker
facilitair bedrijf) houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Belangrijke onderwerpen waar de commissie mee bezig is geweest het
afgelopen jaar zijn:
• Contract bedrijfsarts
• RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie)
• MIM (meldingen incidenten medewerkers)

Contract bedrijfsarts

Per 1 juli 2017 is er een nieuwe arbowet. De nieuwe regels hebben met
name betrekking op de invloed en verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad bij het aangaan van een contract met de bedrijfsarts en de
aanstelling van een preventiemedewerker.

MIM

De VGW commissie heeft zich de afgelopen jaren steeds hard gemaakt voor
een goede manier van registreren van het melden van incidenten met medewerkers. Dit is belangrijk omdat de organisatie door middel van deze
meldingen kan leren van opgedane ervaringen. Het uiteindelijke doel is om
de veiligheid van de medewerkers te verbeteren. Dit kan middels o.a.
cursussen, aanpassingen, voorzieningen en vangnetten. De basis hiervoor is
erkennen en herkennen en die is beter geborgd bij een hoge bereidheid tot
melding van incidenten. Een eenduidig systeem met centrale verwerking
van de gegevens is daarbij erg belangrijk.
In 2017 zijn hierin belangrijke stappen gezet.

RI&E

De commissie heeft de RI&E’s en de bijbehorende plannen van aanpak
van Ananz en cluster beschouwend ter instemming ontvangen. De
commissie toetst deze op eventuele investeringen die nodig zijn en volgt
de voortgang samen met de arbodeskundige.
De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat arbo leeft binnen de
organisatie. Daarom is het belangrijk dat de plannen van aanpak gedeeld
worden in de diverse werkoverleggen op de betreffende afdelingen.

Sociaal beleid
De commissie sociaal beleid bestaande uit Ans Maes (opnamecoördinator), Luci Manders (medewerker COPD) en Bjorn Beesems (verpleegkundige IC/
CCU) heeft de CAO ziekenhuis en VVT als belangrijkste aandachtspunt.
Zij zijn o.a. nauw betrokken geweest bij:
• De Kanteling Ananz
• PAAZ
• Slimmer werken

De Kanteling Ananz

In de nieuwe CAO VVT 2016-2018 staat de kanteling beschreven.
Hierin is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de
invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld

flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook
zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren. Dit is van
toepassing bij Ananz. De werkgever geeft het kader aan.
De kanteling beoogt bij te dragen aan een evenwicht tussen een goede,
doelmatige zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering van de werkgever
en invloed en zeggenschap van professionele medewerkers over hun inzet
en werktijden. Dit met als doel het realiseren van kwalitatief goede en
betrouwbare zorg voor cliënten.
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De ondernemingsraad heeft een nauwe samenwerking gehad met Ananz,
de werkgroep en PO&O. Gezamenlijk is er gekeken naar de bestaande
roosterregels en het gehele proces stap voor stap doorlopen.
Nadat het kader is goedgekeurd door de vakbonden heeft de ondernemingsraad met PO&O een achterbanraadpleging gehouden.
Op 3 bijeenkomsten op de verschillende locaties hebben zij een presentatie gegeven en vragen van medewerkers kunnen beantwoorden. Na vaststelling van de kanteling zijn alle medewerkers van Ananz via de mail op
de hoogte gebracht van de wijzigingen en de ingangsdatum.

De PAAZ

De PAAZ heeft in 2017 een start gemaakt met een kwaliteitsverbetering.
Middels diverse gesprekken tussen het team van de afdeling, de
psychiaters, leidinggevenden, management en de raad van bestuur zijn de
verbeterpunten vastgelegd. De ondernemingsraad is bij deze gesprekken
als toehoorder aanwezig geweest.
Het onderzoek door een externe, en het daar uit volgende plan van aanpak
is door de OR op de voet gevolgd.
De kwaliteitsslag die de PAAZ heeft ingezet wordt ook nu nog nauwlettend in de gaten gehouden. De eerste verbeterpunten zijn inmiddels
geïmplementeerd.
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Slimmer werken

De ondernemingsraad heeft in 2017 alle ontwikkelingen van Slimmer
Werken op de poli’s nauwlettend gevolgd. Het heeft een lange doorlooptijd gehad en heeft geleid tot vele inhoudelijk discussies binnen de gehele
organisatie. De OR heeft daarom aangedrongen op een gedegen evaluatie
van het gehele project.
Nog even terugkijkend naar wat de insteek was voor Slimmer werken:
Eén grote poli organisatie (waarbij veel taken per specialisme zijn
georganiseerd) ombuigen naar drie gespecialiseerde kleinere eenheden
(zorgregistratie, klantenservice KCC en poli-ondersteuning) die op
bouwdeel niveau zijn georganiseerd (voor verschillende specialismen).
Een aantal taken op de poli’s werd uit elkaar gehaald met als doel een
verdere professionalisering.
De OR heeft vanaf het begin aangegeven dat de keuze om per bouwdeel
te organiseren meer beperkingen heeft dan waarin de businesscase
rekening mee is gehouden. Dit blijkt ook uit de evaluatie.

Dagelijks bestuur
Dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter Marcel van Loon
(SEH- verpleegkundige), vice-voorzitter John Grootzwagers (medewerker
OK-chirurgie) en secretaris Marijke Janssen (geriatriefysiotherapeut
Ananz) is vooral beleidsmatig werkzaam.
Het DB spreekt structureel met de clustermanagers en bespreekt dan de
algemene gang van zaken binnen het betreffende cluster. De personele,
financiële en organisatorische aspecten komen dan uitgebreid aan bod.

Daarnaast is het DB het eerste aanspreekpunt van de raad van bestuur en
hoofd PO&O.
Andere taken van het dagelijks bestuur zijn:
• aansturing van de commissies en leden van de ondernemingsraad
• aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leden
• teambuilding
• bewaken tijdspad bij advies- en instemmingstrajecten

Vooruitblik
Achterban

Het komende jaar zal de OR streven naar meer en intensiever contact
met de medewerkers.

Prikbord 1 keer per kwartaal

In 2018 komt de OR 1 keer per kwartaal met een bericht in het prikbord.
Hierin zullen onderwerpen aan bod komen die op dat moment spelen in de
organisatie en waar de medezeggenschap bij betrokken is.

De OR op locatie

Om meer zichtbaar te kunnen zijn voor de achterban en om nog meer
binding te krijgen met de gehele Zorggroep wil de ondernemingsraad ook
de verschillende locaties van de Zorggroep meer betrekken bij de
medezeggenschap. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de OR het
komend jaar ook fysiek een aantal keer aanwezig zijn op de locaties.
Deze data zullen tijdig gecommuniceerd worden.
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Adviesaanvragen 2017

Adviesaanvraag pilot dienstroosterwijziging doktersassistenten SEH
Adviesaanvraag inzake vervroegde aanschaf van Chipsoft Hix
Adviesaanvraag voorstel overgang CMA naar logistiek
Adviesaanvraag RvB inzake ondernemingsplan
Adviesaanvraag addendum KIPZ gelden
Adviesaanvraag herbenoeming drie leden van de RvT
Adviesaanvraag wijziging personele organisatie daginvulling lokatie Akert
Adviesaanvraag begroting 2018

Instemmingen 2017

Instemmingsaanvraag wijziging werktijden huiskamerassistenten Ananz
Instemmingsaanvraag wijziging werktijden Heuvel Somatiek
Instemmingsaanvraag kanteling werktijden
Instemmingsaanvraag voorstel VOG
Instemmingsaanvraag beleid agressie, geweld en ongewenst gedrag
Instemmingsaanvraag wijziging werktijdenregeling buiten
het dagvenster SEH
Instemmingsaanvraag pilot wijziging werktijden voedingsservice
Instemmingsaanvraag wijziging werktijdenregeling keukenpersoneel
Instemmingsaanvraag wijziging werktijdenregeling analisten lab
Instemmingsaanvraag handleiding omgaan met persoonsgegevens
Instemmingsaanvraag verlengen contract Qare
Instemmingsaanvraag vernieuwing afspraken met de bedrijfsarts
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Contact
De ondernemingsraad bestond in 2017 uit Marcel van Loon (voorzitter),
John Grootzwagers (vicevoorzitter), Marijke Janssen (secretaris), Ans
Maes, Luci Manders, Bjorn Beesems, Mike van den Dries, Cockie
Vernimmen, Marnix Lemmens en Esther Deckers (secretariaat)
St. Anna Zorggroep
Ondernemingsraad
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
E: ondernemingsraad@st-anna.nl
T: (040) - 286 4687 (woensdagen oneven weken en alle donderdagen)

Het OR jaarverslag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming mag er geen inhoud uit deze uitgave worden overgenomen voor andere doelen.

