
 

 
 
Sociaal Jaarverslag 
Wow! Wat een gaaf jaarverslag van de OR! Zo vrolijk met al die leuke poppetjes. Die ene met 

dat rode stropdasje is écht goed gelukt! Ook met de inhoud maait de OR het gras voor mijn 

voeten weg. Dat  inspireert me om ook met een andere vorm van het Sociaal Jaarverslag te 

komen. Eentje die de belangrijkste cijfers en veranderingen laat zien in onze organisatie.  

 

 Volop beweging in de organisatie; zowel de in-, door- als de uitstroom is toegenomen. 
Collega’s zien weer kansen op de arbeidsmarkt. Dat biedt mogelijkheden aan anderen om 
door te stromen naar een andere functie of tijdelijk elders bij te springen. Ook kunnen we 
hierdoor nieuwe collega’s verwelkomen. Wie weet heeft #DurfteDoen en de Heusdense 
School hier ook aan bijgedragen. In 2017 pakken we hierop door! We worden immers 
allemaal MogelijkMaker.  
 

 Onze gemiddelde leeftijd blijft lichtjes stijgen; 48,56 jaar. 
 

 Het ziekteverzuim is stevig gestegen: van 4,7% naar 6,1%. Dit terwijl de meldingsfrequentie 
laag is (1,03) en het aantal nulverzuimers is toegenomen van 35,7% naar 44%. Goed om te 
zien dat collega’s fit en gezond zijn. Helaas geldt dat niet voor iedereen. De oorzaak voor de 
toename in het verzuimpercentage ligt in het langdurig verzuim (> 42 dagen). 
 

 Nieuwe managementstructuur helpt ons bij het slagvaardiger en met meer focus aansturen, 
coachen en faciliteren van collega’s in alle clusters. We zijn naar 12 managers gegaan. In 
2017 werken we samen aan verschillende organisatiethema’s zoals projectmanagement, 
dienstverlening, Heusdense School en de basis op orde. 
 

 Bijeen heeft een mandaatteam, dat in 2016 de focus had om de overdracht van cliënten/ zorg 
naar de gemeente goed te regelen. We hebben oog voor elkaar, de werkdruk en capaciteit en 
de continue ontwikkelingen om de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm te 
geven. 
 

 Werkbelevingsonderzoek: 86,4% van alle medewerkers heeft hieraan meegedaan. De punten 
resultaatgerichtheid, werkdruk en informatievoorziening verdienen onze aandacht. Elk cluster 
werkt daarnaast aan specifieke acties om de werkbeleving verder te verhogen.  
 

 Nieuwe faciliteiten voor je arbeidsvoorwaarden met meer keuzevrijheid:  
- Bring Your Own Device; een vergoeding voor het gebruik van je privé mobiel voor het werk. 
- Individueel KeuzeBudget.  
- Online indienen van declaraties.  
 

 Banenafspraak: we pakken onze voorbeeldrol om mensen met meer afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Zo hebben we 4 plaatsingen gedaan in het kader van de 
wet Banenafspraak. Ook faciliteerden we 20 werkervaringsplaatsen en liepen 15 scholieren 
hier stage. 

 

Het jaarverslag van de OR laat zien welke highlights er nog meer waren in 2016.  

 

Harrie Timmermans 
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Kort (1-7 dgn):        0,75% (2015: 0,9%) 

Middel (8-42 dgn):    0,79% (2015: 1,2%) 

Lang (42-365 dgn):    4,10% (2015: 1,95%) 

Langer dan 365 dgn: 0,44% (2015: 0,64%) 


