
 

 

 

 

 

 

 

 

De Ondernemingsraad van 

de Swinhove Groep 
 

Daar kan en wil je toch niet omheen? 
 

 

 
 

 

 

 



Wat is een Ondernemingsraad? 

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit maximaal elf 

medewerkers die afkomstig zijn uit verschillende disciplines 

en locaties binnen de Swinhove Groep. Om de drie jaar zijn 

er OR-verkiezingen, waarbij nieuwe leden worden gekozen 

of zittende leden zich opnieuw verkiesbaar stellen. 

 

Wat doet de Ondernemingsraad? 

De Ondernemingsraad heeft als taak het beleid van de 

organisatie te toetsen, te controleren en te beïnvloeden 

vanuit de positie van de werknemers. De ondernemings-

raad praat en denkt mee over zaken op bedrijfsniveau en 

voert hiervoor regelmatig overleg met de bestuurder. De 

Ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers, 

maar houdt tegelijkertijd het bedrijfsbelang in het oog. 
 

 
 

Wettelijk kader 

Er bestaat een groot aantal onderwerpen, waar de 

Ondernemingsraad op basis van de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR), om zijn mening wordt 

gevraagd. In deze wet is een aantal belangrijke rechten 

voor de Ondernemingsraad geregeld: 

 

Initiatiefrecht 

Het initiatiefrecht is het recht om alle onderwerpen die met 

de organisatie te maken hebben aan de orde te stellen bij 

het bestuur en daarover voorstellen te doen, bijvoorbeeld 

in de vorm van een beleidsplan. 

 



Adviesrecht 

Het adviesrecht van de Ondernemingsraad geldt voor een 

aantal door de bestuurder voorgenomen besluiten 

aangaande bedrijfseconomische en organisatorische aard. 

Van de bestuurder wordt verlangd het advies dat de 

Ondernemingsraad met betrekking tot deze zaken geeft te 

betrekken in de uiteindelijke besluitvorming. 

 

Instemmingsrecht 

De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over een 

aantal door de directie voorgenomen besluiten met 

betrekking tot regelingen op het gebied van sociaal beleid 

van de onderneming. De directie kan deze regelingen en 

plannen alleen invoeren/uitvoeren als de 

Ondernemingsraad daarmee akkoord gaat.  

 

Recht op informatie 

De Ondernemingsraad heeft op grond van de WOR het 

recht om alle informatie te vragen die redelijkerwijs nodig 

wordt geacht. 

 

Wat doet de Ondernemingsraad niet? 

De Ondernemingsraad kan geen individuele belangen van 

medewerkers behartigen of individuele problemen 

oplossen, wel adviezen geven binnen het vermogen van de 

Ondernemingsraad. 

 

Samenstelling Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad bestaat uit maximaal elf leden en 

een ambtelijk secretaris. De Ondernemingsraad kiest zelf 

een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris.  

 

 

 

 

 



Meer informatie 

Informatie over de Ondernemingsraad van de Swinhove 

Groep en de huidige samenstelling kunt u vinden in: 

• Het jaarverslag van de Ondernemingsraad 

• Op de website van de Swinhove Groep 

(www.swinhovegroep.nl) 

• In het maandelijkse blad Woonzorgnieuws 

• In de notulen van de overlegvergaderingen van de 

Ondernemingsraad met de bestuurder  

 

Vragen en suggesties 

Om de belangen van alle medewerkers zo goed mogelijk te 

kunnen behartigen is een goede informatievoorziening 

vanaf de werkvloer noodzakelijk. Schroom daarom niet om 

contact op te nemen met de Ondernemingsraad voor 

vragen, informatie en suggesties.    

 

Hoe bereik ik de Ondernemingsraad? 

De Ondernemingsraad vergadert op (alle) donderdagen 

tussen 13.15 en 15.15 uur op locatie de Lindonk. Iedere 

maand vindt er een overlegvergadering plaats met de 

bestuurder van de Swinhove Groep (uitgezonderd 

vakantieperiode). De notulen van deze overleg-

vergaderingen worden verspreid binnen de organisatie. 

 

De Ondernemingsraad is via e-mail bereikbaar op: 

or@swinhovegroep.nl.  

 

U kunt ook een van de leden aanspreken of een brief 

sturen naar:  

Ondernemingsraad Swinhove Groep  

Locatie De Lindonk  

Rotterdamseweg 137b  

3332 AE Zwijndrecht 
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