Zorg goed
voor jezelf.
Het is
vanzelfspre
kend dat je
goed voor
patiënten zo
je
rgt. Maar: H
oe goed
zorg je eigen
lijk voor jeze
lf? Als je je
gestrest en
moe voelt,
gaat dat te
koste van je
n
werkplezier
. Gebruik je
pauze als op
laadmomen
t en doe dan
waar je zelf
zin in hebt.

Echt luistere
n.Dat is som
s best
lastig. We
kunnen elka
ar pas
begrijpen w
anneer we
echt naar
elkaar luiste
ren. Probee
r wat
aandachtig
er te luiste
ren naar wat
iemand an
ders jou pro
beert te
vertellen. V
aak zijn we
niet zo
verschillen
d als we vo
oraf denke
n.

Tijdens de werkbezoeken komen veel onderwerpen
aan bod. Van wat de OC hoort in het kader van
werkplezier, is een top 3 gemaakt:
1. Collegialiteit
2. Loyaliteit
3. Patiëntcontact
Op de vraag waar Isala aandacht aan zou kunnen
schenken in kader van werkplezier, hoort de OC het
volgende terug:
1. Communicatie
2. Leidinggevende structuur
(veel wisselingen,overbelasting, spanningsveld
Isala strategie en operationele gang van zaken
waarbij medewerkers niet altijd gehoord
worden)
3. Balans tussen werk en privé

Leef in het
nu.
Focus op d
e activiteit
die je op
dat mome
nt aan het
doen bent.
Er zijn oefe
ningen om
je daarbij
te helpen.
Kijk op intr
anet bij
tips over w
erkplezier.

Investeer in
sociale rela
ties.
Begroet m
ensen met
een lach,
zeg iets aa
rdigs tege
n je colleg
en maak g
a
ebruik van
je humor.

Leer omg
aan met te
genslag.
Mildheid
naar jezelf
is het
sleutelwo
ord om m
et tegensl
om te gaa
ag
n. Word je
geconfron
teerd met
ie
probeer d
ts pijnlijks
an te bed
,
enken wa
een goed
t
e vriend te
gen je zou
zeggen.

De OR had oorspronkelijk drie OC’s. De OC’s zijn in
2018 samengevoegd tot twee commissies. OC 2 is
opgeheven wegens te lage bezetting en de leden
zijn onderverdeeld in OC 1 en OC3. De benaming is
echter wel gehandhaafd. In de praktijk bleek het,
ook na invulling van de vacatures, praktischer om het
zo te laten tot einde zittingstermijn van deze OR.
Vandaar dat er nu nog steeds gesproken wordt over
OC1 en OC3. Elke OC richt zich op een aantal RVE’s
en is de gesprekspartner voor het management van
die RVE’s. De RVE’s en de centra zijn verdeeld onder
de twee OC’s.

Een OC heeft 8 zetels. Twee leden van iedere OC
zijn tevens lid van de KOR; de zogeheten ‘linking
pins’. Zij zorgen voor de verbinding tussen de OC’s
en de Kern OR.
De leden van de KOR en de OC’s tezamen vormen
de OR van Isala.
De voorzitter en secretaris vormen samen met de
ambtelijk secretaris het dagelijks bestuur van de
ondernemingsraad.
De ondernemingsraad wordt ondersteund door
het bureau medezeggenschap, bestaande uit een
secretaresse en een ambtelijk secretaris.

Doe dingen die er voor jou toe
doen. Breng voor jezelf in kaart
wat jouw energie- bronnen en
energievreters zijn. Kijk waar je
meer gebruik van wilt maken of
wat je wil veranderen.

Samenstelling OR per 1-1-2020

Nelleke Bijker, Jolanda Boverhof, Annet
Brommer, Janneke Busman, Anja Buys,
Aartje van Dijk, Suzanne Drost, Priscilla
Eikelboom, Leoni van Engelen, Maria
Gilbers, Geertje van Hasseld, Jeltsje de
Jong, Robert Kemper, Yvonne Kooiker,
Rob vom Kothen, Brendith Kwint,
Geesje van der Linde, Anna Meiberg,
Roelie Rave, Monique Reurink, Janny
aan het Rot, Peter Schutte, Felicia Veen,
Annet Vos, Gera Vos

Tip van Jo
hanneke
Schaap: a
je de mog
ls
elijkheid
krijgt om
scholing,
een
cursus of
opleiding
volgen ka
te
n dit jeze
lf enorm
verrijken
en ook ee
n positieve
uitwerkin
g geven o
p je
werkzaam
heden.
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apothekersassistent bereidingen in de
Klinische farmacie (Kf) en heb als
aandachtsgebied de taak ‘kwaliteit’
Foto: Mijn poster over het uitgevoerde
onderzoek hing op de Isala e-Healthmarkt

