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Jaarverslag ondernemingsraad  
Zittingsjaar september ’21 – augustus ‘22  

  

Van l inks naar  rechts:  E l l is  van der  Kraan,  Chr ista  van der meer,  Wouter  van der  Ven,  Jol ien Verhage,  Nienke 

Vermeulen,  Melanie  de Jong,  Wijnand Di jkshoorn,  Desiree van Wieringen en Stephanie van der Hoeven .   
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Voorwoord van de voorzitter 
Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van de Boba Groep over het zittingsjaar 

september 2021 – augustus 2022. Elk zittingsjaar maakt de ondernemingsraad een jaarverslag op 

waarin hij verantwoording aflegt over alle belangrijke zaken die het afgelopen jaar zijn gebeurd.  

 

Een nieuwe Boba, een nieuwe ondernemingsraad 

Het tweede semester van 2021 en het jaar 2022 heeft voor de Boba Groep in het teken gestaan van 

een reorganisatie. In deze reorganisatie lag de focus op het maken van een professionaliseringsslag 

om door te groeien naar een volwassen organisatie. Ook binnen de ondernemingsraad is dit een 

belangrijk thema geweest afgelopen jaar, zowel in zijn eigen interne ontwikkelingen als de 

positionering binnen de organisatie.  

 

De huidige ondernemingsraad is tot stand gekomen in een turbulente tijd. Direct zijn wij daarom 

begonnen met bouwen aan een nieuwe structuur die maakt dat de ondernemingsraad flexibel, 

efficiënt en daadkrachtig is en zichtbaar voor alle medewerkers binnen de Boba Groep. 

De turbulente tijd met een aankomende reorganisatie en diens nasleep was voor onze onervaren 

ondernemingsraad een uitdagende tijd. De leergierigheid, het enthousiasme en de proactieve houding 

van ieder lid van de ondernemingsraad heeft er echter voor gezorgd dat er snel een goede basis en 

werkstructuur ontstond. De samenwerking met de Raad van Bestuur en de verbondenheid met 

medewerkers van alle afdelingen heeft ervoor gezorgd dat wij direct van waarde hebben kunnen zijn. 

 

We zijn blij met de professionaliseringsslag die we hebben kunnen en mogen maken. Onze jonge 

ondernemingsraad kijkt daarom positief terug op het eerste zittingsjaar en is gedreven om deze trend 

ook het komende jaar voort te zetten. 

 

Deze professionaliseringsslag is mede mogelijk gemaakt is door alle medewerkers van Boba: de input, 

tips en kritische noten die we van jullie hebben ontvangen, hebben ons handvatten en richting doen 

geven. 

In dit jaarverslag willen wij daarom ook stil staan bij de processen die de ondernemingsraad heeft 

doorgemaakt en hoe jullie input zich verhoudt tot de ontwikkelingen binnen de ondernemingsraad en 

het werk wat hij afgelopen jaar heeft geleverd. 

De volgende onderwerpen komen in dit jaarverslag aan bod: 

- De ondernemingsraad en zijn interne organisatie 

- De werkzaamheden van de ondernemingsraad in afgelopen zittingsjaar 

- De voornemens van de ondernemingsraad voor komend jaar 

 

De hierboven genoemde zaken worden beschreven in dit jaarverslag. Als je vragen hebt over een van 

de onderwerpen of suggesties over het jaarverslag of het werk van de ondernemingsraad, dan kun je 

natuurlijk altijd contact opnemen via ondernemingsraad@boba.nl. 

 

Namens de gehele ondernemingsraad, 

Desiree van Wieringen – voorzitter  

mailto:ondernemingsraad@boba.nl
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De ondernemingsraad 
De ondernemingsraad is een van de medezeggenschapsraden binnen de Boba Groep. De 

ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van de organisatie. Samen met het bestuur, het 

managementteam en overige medezeggenschapsraden bepaalt hij de koers van de organisatie. 

Ieder van hen start vanuit een ander uitgangspunt maar met een gezamenlijk doel: een gezonde en 

duurzame Boba Groep. Om zijn uitgangspunt te concretiseren heeft de ondernemingsraad een eigen 

missie en visie opgesteld. Deze missie en visie zijn het hart van waaruit de ondernemingsraad handelt. 

 

Missie en Visie  

Missie 

De ondernemingsraad is een betrokken partner die op een professionele wijze de belangen behartigt 

van zowel de medewerkers als de organisatie. De ondernemingsraad draagt mede zorg voor een 

gezonde en duurzame Boba Groep met als uiteindelijke doel haar cliënten de best mogelijke zorg te 

bieden. 

 

Visie 

Voor een gezonde Boba Groep acht de ondernemingsraad het van belang dat de organisatie financieel 

gezond is, kwalitatief goede zorg verleent aan cliënten, een toekomstbestendige marktpositie heeft, 

en gezonde medewerkers in dienst heeft. De ondernemingsraad stelt zich proactief, daadkrachtig, 

zichtbaar, integer en oplossingsgericht op. Dit doet hij door korte lijnen te houden met medewerkers 

en Raad van Bestuur en tevens de samenwerking op te zoeken met de Raad van Commissarissen en 

de (Centrale) Cliëntenraad.  

 

De ondernemingsraad treedt in deze contacten signalerend op en doet actief onderzoek ten aanzien 

van vraagstukken vanuit de organisatie. De ondernemingsraad heeft een adviserende rol richting Raad 

van Bestuur en denkt kritisch mee als sparringpartner bij de implementatie van verschillende plannen 

en besluiten. 

 

Samenstelling  

De ondernemingsraad bestaat uit negen medewerkers verdeeld over de gehele organisatie. Om een 

zo goed mogelijke afspiegeling van de Boba Groep te waarborgen, is er gekozen om de negen zetels 

onder te verdelen over de verschillende afdelingen. Rekening houdend met de grootte van de 

verschillende afdelingen is de volgende zetelverdeling tot stand gekomen: één zetel voor Boba GGZ, 

één zetel voor bedrijfsbureau, zeven zetels voor Boba Coaching.  In het derde kwartaal van 2021 

hebben er verkiezingen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd tot een vrijwel geheel nieuwe 

ondernemingsraad. Twee leden zijn herkozen en de overige leden zijn voor het eerst onderdeel van de 

ondernemingsraad. De verschillende opleidingsachtergronden, werkervaring, werkgebieden en 

functies leiden tot een gemêleerd gezelschap. Ook heeft er halverwege het zittingsjaar een wissel 

plaatsgevonden betreffende de GGZ- zetel en namen we in februari afscheid van Keete van Roon.  
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De samenstelling aan het einde van het zittingsjaar ziet er als volgt uit: 

1. Desiree van Wieringen – voorzitter 

Reguliere functie: Teamleider regio Haaglanden-West Holland 

2. Stephanie van der Hoeven – secretaris 

Reguliere functie: Coach regio Haaglanden-West Holland 

3. Melanie de Jong – lid  

Reguliere functie: Medewerker Zorgadministratie 

4. Jolien Verhage - lid 

Reguliere functie: Coach regio Haaglanden-West Holland 

5. Christa van der Meer - lid 

Reguliere functie: Coach regio Haaglanden-West Holland 

6. Wouter van der Ven - lid 

Reguliere functie: Coach regio Zuid Holland-Zuid 

7. Nienke Vermeulen - lid 

Reguliere functie: Coach regio Zuid Holland-Zuid 

8. Ellis van der Kraan - lid 

Reguliere functie: Behandelaar Boba GGZ 

9. Wijnand Dijkshoorn - lid 

Reguliere functie: Coach Haaglanden-West Holland 

 

Interne organisatiestructuur 

Rechten 

De ondernemingsraad mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De 

ondernemingsraad heeft verschillende rechten waarmee hij invloed heeft op de bedrijfsvoering. Zo 

kan de ondernemingsraad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het bedrijf. Deze 

rechten en plichten zijn beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Er wordt onderscheid 

gemaakt in het adviesrecht (art. 25), het instemmingsrecht (art. 27), het informatierecht (art. 31) en 

het initiatiefrecht (art. 23). 

 

- Informatierecht: De ondernemingsraad heeft recht op alle informatie die nodig is voor het 

uitvoeren van zijn taak. De Raad van Bestuur moet de ondernemingsraad bijvoorbeeld 

informatie geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag en beleidsplannen.  

- Het adviesrecht:  Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van de Raad van 

Bestuur die financiële, economische of organisatorische gevolgen voor de Boba Groep hebben. 

De ondernemingsraad kan een positief advies, negatief  advies of advies onder voorwaarden 

geven. Als de Raad van Bestuur iets anders beslist  dan het advies, dan moet hij uitleggen 

waarom hij dat besluit heeft genomen. 

- Het instemmingsrecht: De Raad van Bestuur moet schriftelijk instemming aan de 

ondernemingsraad vragen als hij nieuwe personele regelingen wil invoeren of bestaande  

personele regelingen wil veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werktijden, ziekteverzuim, 

opleidingen, arbeidsomstandigheden, of functiebeoordelingen. De werkgever mag wijzigingen 

in deze regelingen pas doorvoeren als de ondernemingsraad heeft ingestemd. 
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- Initiatiefrecht: De ondernemingsraad mag ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, 

organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de Raad van Bestuur over het 

voorstel beslist, moet deze minstens één keer met de ondernemingsraad overleggen. 

 

Vergaderingen 

De ondernemingsraad kent drie verschillende vergaderingen: 

1. OR-vergadering 

Deze vergadering vindt iedere maand online plaats met alleen de leden van de 

ondernemingsraad. Situationeel kan het voorkomen dat de ondernemingsraad een extra 

vergadering moet inplannen. Het dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter en secretaris) 

stellen de agenda op. Ieder lid mag input leveren voor de agenda. In het afgelopen zittingsjaar 

is de ondernemingsraad 21 keer samengekomen.  

2. Overlegvergadering + voorbereiding 

Deze vergadering vindt acht keer per jaar plaats (afwisselend online en op kantoor) en is een 

overleg tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. Thema’s die hier aan bod komen 

zijn bijvoorbeeld advies- of instemmingsaanvragen, medewerkerstevredenheid, 

toekomstgerichte strategie en visie. Ter voorbereiding op de overlegvergadering komt de 

ondernemingsraad op dezelfde dag nog samen om de agendapunten door te nemen.  

3. Toezichthoudersdag 

Eenmaal per jaar komen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, (centrale) cliëntenraad 

en de ondernemingsraad samen om Boba-brede thema’s met elkaar te bespreken, 

focuspunten te bepalen en samenwerking af te stemmen. 

 

Werkwijze  

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsraad met verschillende functies en rollen die hij 

flexibel in kan zetten afhankelijk van de behoeften of situatie. Grofweg kunnen deze in twee 

verschillende categorieën ingedeeld worden: proactief en reactief.  

Vanuit de proactieve kant heeft de ondernemingsraad onder andere een signalerende functie waarbij 

ze binnen de organisatie hun oren en ogen open houden om dergelijke signalen op te vangen, 

bijvoorbeeld op het gebied van Arbo, HRM, Financiën, levende thema’s onder medewerkers en 

verschillende afdelingen et cetera. Het is daarbij ook belangrijk om regelmatig contact te hebben en 

onderhouden met de achterban. Vervolgens is het de taak van de ondernemingsraad om dergelijke 

signalen om te zetten naar actiepunten, wel binnen de rechten en plichten van de ondernemingsraad. 

Zij kunnen aandachtspunten op de agenda van de OR plaatsen om de aandachtspunten met elkaar te 

bespreken en te bepalen of de ondernemingsraad vervolgstappen moet ondernemen. Ook kan de 

ondernemingsraad ervoor kiezen deze signalen te delen met de Raad van Bestuur tijdens 

overlegvergaderingen. Wanneer eventueel acties in gang zijn gezet, heeft de ondernemingsraad ook 

een waakhondfunctie waarbij de ondernemingsraad alert moet blijven of dergelijke uitgezette acties 

verlopen volgens de route die daarvoor gezamenlijk is bedacht.  

Vanuit de reactieve kant reageert de ondernemingsraad op verzoeken van anderen. Voor de Raad van 

Bestuur kan de ondernemingsraad als (in)formele sparringpartner dienen en neemt hij advies- en 

instemmingsaanvragen in behandeling. Daarnaast kan de ondernemingsraad ook als (in)formele 

sparringpartner fungeren voor het managementteam. 
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Werkwijze bij aanvragen 

Wanneer de ondernemingsraad een advies- of instemmingsaanvraag ontvangt, heeft de 

ondernemingsraad zes weken de tijd om de aanvraag te behandelen en tot advies of instemming te 

komen. In deze zes weken bespreekt het dagelijks bestuur de aanvraag en brainstormt over de aanpak 

hiervan. In de aanpak worden afwegingskaders opgesteld waaraan de ondernemingsraad de aanvraag 

toetst waarbij de ondernemingsraad vooral kijkt of de aanvraag in lijn is met een gezonde en duurzame 

Boba Groep. Voor een gezonde en duurzame Boba Groep acht de ondernemingsraad het van belang 

dat de organisatie financieel gezond is, kwalitatief goede   zorg   verleent   aan   cliënten,   een   

toekomstbestendige   marktpositie   heeft,   en   gezonde medewerkers in dienst heeft. Tevens acht de 

ondernemingsraad het van belang dat medewerkers van alle afdelingen het besluit van het bestuur 

dragen en uit kunnen voeren. Daarnaast wordt er, afhankelijk van de inhoud van de aanvraag en de 

taken die er liggen, gekeken naar de specialisaties binnen het team om op die manier gebruik te maken 

van elkaars specialisaties en kwaliteiten.  

Wanneer het dagelijks bestuur tot een dergelijke aanpak is gekomen, wordt deze vervolgens 

voorgelegd aan de gehele ondernemingsraad.  Als de ondernemingsraad tot akkoord is gekomen, 

werkt de gehele ondernemingsraad het plan van aanpak verder uit en verdeelt de taken. Je kunt 

denken aan taken als het opzoeken en uitwerken van meer informatie over een betreffend onderwerp 

of het inplannen en afnemen van interviews met betrokkenen. Na het uitvoeren van de taken wordt 

alle data gebundeld en komt de ondernemingsraad samen om een conclusie te trekken. Na het 

opstellen van de conclusie schrijft het dagelijks bestuur de uitkomst gericht aan de Raad van Bestuur.  
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Ontwikkeling ondernemingsraad 
De start van een nieuwe ondernemingsraad 

In voorgaande jaren bestond de ondernemingsraad uit circa vijf zetels. Sinds huidig zittingsperiode zijn 

de zetels, door de groei van de Boba Groep de afgelopen jaren, uitgebreid naar negen zetels. De 

nieuwe ondernemingsraad heeft met zijn jonge, frisse blik de werkwijze en structuur van vorige 

ondernemingsraden bekeken. Door de groei van zowel Boba Groep als de ondernemingsraad en de 

fase waar de organisatie in zit, achtte de huidige ondernemingsraad de werkwijze en structuur niet 

helemaal meer passend.  

 

De ondernemingsraad merkte daarnaast vanuit eigen ervaring als medewerkers, de feedback van 

collega’s en vanuit de start als jonge ondernemingsraadleden dat de ondernemingsraad binnen Boba 

Groep door alle ontwikkelingen, groei en omstandigheden wat meer op de achtergrond was geraakt. 

Dit leidde tot verminderde zichtbaarheid voor zowel medewerkers als Raad van Bestuur en 

managementteam. 

De ondernemingsraad heeft daarom de eerste maanden getracht veel contacten aan te gaan binnen 

de organisatie en input op te halen met betrekking tot zichtbaarheid, werkwijze en verbeterpunten bij 

alle medewerkers. Dit heeft hij gedaan zowel middels informele gesprekken als formele gesprekken 

aan de hand van onderwerpen die in behandeling waren. 

 

De ondernemingsraad heeft vervolgens geanalyseerd en gereflecteerd en kwam tot de conclusie dat 

hij wijzigingen wilde aanbrengen in de werkwijze en structuur. Om hier een goede, weloverwogen start 

mee te maken, heeft de ondernemingsraad zich laten bijscholen op verschillende vlakken. 

 

Scholing ondernemingsraad 

Als lid van de ondernemingsraad kom je voor veel verschillende onderwerpen en rechten te staan. 

Daarom is het goed om je als lid van de ondernemingsraad te blijven ontwikkelen en bestaat daar ook 

een jaarlijks budget voor die kan worden ingezet voor zowel groeps- als individuele scholingen.  

 

Zoals eerder benoemd is de ondernemingsraad per september ’21 verkozen en betreft een vrij nieuwe 

en jonge groep. De ondernemingsraad heeft er voor gekozen om als groep een ‘basistraining 

ondernemingsraad’ in te plannen. Deze tweedaagse training werd verzorgd door Durv. Tijdens deze 

trainingsdagen heeft de ondernemingsraad veel kennis op gedaan over de verschillende rechten en 

plichten die een ondernemingsraad kent en hoe de ondernemingsraad zijn rol strategisch kan 

vervullen. 

 

Het jaar 2022 staat voor de ondernemingsraad in het teken van bouwen, waaronder ook het bouwen 

van een sterke ondernemingsraad. Omdat het een nieuw team betreft heeft de ondernemingsraad er 

voor gekozen om een groepstraining te volgen die zich focust op werken vanuit teamkracht. Er is 

onderzocht wat er binnen het team aan kwaliteiten aanwezig is en hoe we van elkaars kwaliteiten 

gebruik kunnen maken. Deze training is gegeven door Van Opijnen Coaching.  

 



 

 
 

9 
 

Daarnaast heeft het verkozen dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en de secretaris, een 

training ‘dagelijks bestuur’ gevolgd vanuit de organisatie Academy 4 OR. Deze training maakte 

inzichtelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij het dagelijks bestuur horen en hoe de 

ondernemingsraad zich verder kan ontwikkelen tot een hecht team.  

 

Doorontwikkeling en professionaliseringsslag 

Na de opstartfase waarin de eerste bouwstenen zijn gelegd, heeft de ondernemingsraad stil gestaan 

bij wat er nodig is om zich verder te ontwikkelen en professioneler te worden. De eerste maanden 

stonden in het thema van wegwijs worden binnen de verschillende functies en rollen binnen de 

ondernemingsraad en hoe deze vorm te geven. De ondernemingsraad hield zich bezig met de vragen: 

‘Wat zijn de exacte taken van een ondernemingsraad?’, ‘Welke kaders kent de rol van de 

ondernemingsraad?’, ‘Hoe stellen we een structuur op?’, ‘Hoe houden we overzicht?’ en ‘Hoe pakken 

we de zaken aan?’. Na enige tijd maakte de ondernemingsraad zich deze structuren en werkwijze meer 

eigen.   

 

Uiteraard is alleen het opdoen van kennis en opzetten van nieuwe structuren en werkwijzen niet 

voldoende om een professionele ondernemingsraad te creëren en behouden. De 

ondernemingsraadleden achten een professionele houding met een kritische en ontwikkelingsgerichte 

blik van belang. Dat brengt met zich mee dat de ondernemingsraad continu blijft reflecteren op zowel 

het functioneren van de leden en het gehele team, als de verschillende processen waarmee hij te 

maken heeft.   

 

Zichtbaarheid ondernemingsraad 

Omdat we als nieuwe ondernemingsraad goed zichtbaar willen zijn, heeft de ondernemingsraad een 

aantal dingen ingezet om dat doel te kunnen bereiken: 

- Tijdens verschillende instemmings- en adviesaanvragen zijn verschillende betrokkenen actief 

benaderd door de ondernemingsraad. Ook is de ondernemingsraad langs de teams gegaan in 

tijden van de reorganisatie. 

- De ondernemingsraad doet maandelijks een inwerkpraatje bij nieuwe collega’s. 

- De ondernemingsraad heeft zijn eigen SharePoint waar we de informatie omtrent de 

ondernemingsraad up to date houden.  

- Op de SharePointpagina van de ondernemingsraad zijn alle notulen, adviezen en 

instemmingen in te zien.  

- De ondernemingsraad heeft zijn eigen pagina op de website.  

- Door het opstellen en delen van een jaarplan hopen wij ook meer medewerkers te benaderen 

en een kijkje te geven in de taken en werkzaamheden van de ondernemingsraad van het 

afgelopen jaar.  
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Overzicht van de onderwerpen van afgelopen jaar 

Onderwerp Periode 

Adviesaanvragen 

Mobiliteitsregeling December 2021 

Reorganisatie December 2021 

Reorganisatie backoffice April 2022 

Professioneel statuut Boba GGZ Juni 2022 

Instemmingsaanvragen 

Thuiswerkvergoeding September 2021 

Inschaling coaches November 2021 

Wijziging personele regelingen Januari 2022 

Aanpassing teambudget April 2022 

Overige onderwerpen 

Nieuwe ondernemingsraad September 2021 

Scholing ondernemingsraad November 2021 en maart 2022 

Boba Academie December 2021 

Loopbaanbudget informatie December 2021 

Evaluatie reorganisatie backoffice 2021 December 2021 

Opleidingsplan HRM December 2021 

Website Februari 2022 

Sollicitatieprocedure directeur bedrijfsvoering April 2022 

Jaarrekening 2021 Juni 2022 

Nieuwe CAO Juli 2022 

Financiële situatie Doorlopend 

Zichtbaarheid ondernemingsraad Doorlopend 
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Vooruitblik met plannen voor komend jaar 
Het schrijven van dit jaarverslag is voor de ondernemingsraad gelijktijdig een jaarevaluatie geweest. 

Het terugblikken op het afgelopen jaar en alle ontwikkelingen daarin geven ook directe 

aanknopingspunten voor het komende jaar. Hieronder somt de ondernemingsraad een aantal 

aandachts- en actiepunten op, zowel voor inhoudelijke thema’s als interne ontwikkelingen binnen de 

ondernemingsraad. 

- Personeelstekort;  

Hoe gaat de organisatie om met het personeelstekort? Is dit beleid op de lange termijn 

houdbaar? Welk effect heeft de arbeidsmarkt en de hoeveelheid aanmeldingen op de 

organisatie en de medewerkers? 

- Financiele situatie;  

Welke financiële ontwikkelingen/trends zijn in de financiële cijfers te ontdekken? Wat 

kunnen we binnen Boba inzetten aan de hand van dergelijke trends? 

- Slim kunnen werken; 

Hoe kan elke coach voorzien worden van de juiste informatie over hoe hij/zij declarabel en 

rendabel kan werken?  

- Verder vergroten van de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de ondernemingsraad. 

o Regelmatig contact met verschillende teams. 

o Regelmatig contact met verschillende afdelingen.  

o Inhoud inwerkpraatje vernieuwen. 

- Professionalisering ondernemingsraad. 

o Specialiseren in belangrijke onderwerpen.  

o Verschillende kwaliteiten van teamleden nog verder benutten. 

o Strategie dag om invulling te geven aan de missie en visie van de ondernemingsraad 

voor komend jaar. 

- Samenwerking bestuur, Raad van Commissarissen en (centrale) cliëntenraad. 

 

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit jaarverslag te lezen. We hopen jullie een kijkje achter de 

schermen te hebben gegeven omtrent het werk van de ondernemingsraad. 

Mocht je na het lezen van dit jaarverslag nog suggesties, vragen of opmerkingen hebben, kun je ons 

benaderen via ondernemingsraad@boba.nl.  

mailto:ondernemingsraad@boba.nl

