
De OR-leden



Ik werk sinds 2002 als (leerling) verzorgende en vanaf 2007 als verpleegkundige op 

Somatiek.

naam:

werkt op locatie:

Anita Schockman

‘t Kloosterhof

Hoe komt het dat je deelneemt aan de OR?
Meer dan tien jaar geleden ben ik gevraagd deel te nemen aan de OR van ‘t Kloosterhof. 

En dat heb ik toen gedaan. Op een gegeven moment is dit een stichtingsbrede OR 

geworden.

Waar gaan jullie als eerste aan werken?
Ik hoop dat het een fijne en hechte groep wordt. We gaan met z’n allen een 
cursus volgen die ons gaat helpen met het creëren van een goede 
groepsdynamiek.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Samen met twee andere ervaren OR-leden, Coos Jongenelen en Ingrid Jongejan, wil ik 

de komende anderhalf jaar onze nieuwe OR-collega’s inwerken als groep.



Ik werk al 16 jaar bij de Zorgcentra Meerlanden, locatie De Meerwende, als kok. Het 

leuke aan mijn werk is dat het afwisselend is en dat je lekker kookt voor onze bewoners. 

Rond de feestdagen vind ik het leukst om te werken.

naam:

werkt op locatie:

Richard van Klaveren

De Meerwende

Waarom heb je je aangemeld voor de OR?
Ik heb me aangemeld voor de OR, omdat ik het belangrijk vind dat er verschillende 

afdelingen worden vertegenwoordigd. Dus ook Facilitair. Verder lijkt het mij ook 

leerzaam.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Ik wil graag kijken hoe het bij Zorgcentra Meerlanden werkt. Thema’s die mij met 

name aanspreken en waar ik mij voor wil inzetten zijn vormen van protocollen en 

het personeelsbeleid.



Op 1 december 2016 ben ik begonnen in de wijkzorg van De Meerstede. Hiervoor heb 

ik ruim 15 jaar intramuraal gewerkt bij de Amstelring. Omdat ik toe was aan een 

nieuwe uitdaging, ben ik in 2015 gestart met de opleiding IG en vrij snel na het behalen 

van mijn diploma heb ik gesolliciteerd bij De Meerstede wijkzorg. Wat ik erg leuk vind 

aan het werken in de wijk is de grote mate van zelfstandigheid met daarbij de 

voordelen van het werken in een team.

naam:

werkt op locatie:

Leonie Groenendaal

De Meerstede

Waarom heb je je aangemeld voor de OR?
In ons kantoor zag ik een poster hangen met een oproep voor nieuwe OR leden. 

Nadat ik er met een collega over gesproken had en me had ingelezen is mijn 

interesse gewekt en heb ik me daarna aangemeld. Ik weet nog niet precies wat me 

allemaal te wachten staat, maar wil deze uitdaging graag aangaan. 

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Als OR-lid vanuit De Meerstede, wil ik proberen mijn collega`s meer betrokken te 

krijgen bij de zaken die ons allen aangaan.



Ik werk inmiddels 18 jaar op de PG-afdeling bij De Meerwende van Zorgcentra 

Meerlanden. Als ziekenverzorgende vind ik het prettig werken op deze afdeling. Zoals ik 

altijd zeg: ‘Het is mijn specialiteit aandacht en geduld voor de ouderen in de laatste 

levensfase te hebben’.

naam:

werkt op locatie:

Coos Jongeneelen

De Meerwende

Waarom zit jij in de OR?
Ik draai al een poos mee in de OR, ongeveer 15 jaar. Wij zijn begonnen met een kleine 

setting; een OR op iedere locatie en een centrale OR. Ik ben destijds gevraagd. Het had 

toen en heeft nog steeds mijn interesse, anders had ik mij niet aangemeld. Verder vind 

ik het zeer belangrijk op de hoogte te zijn voor alle medewerkers van het reilen en 

zeilen van onze organisatie.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Er zijn al veel vernieuwingen doorgevoerd. Het is fijn wanneer wij samen met de 

bestuurder en het management een gezonde werkomgeving kunnen behouden in deze 

tijd. Daar is veel om te doen in de zorg. 

We starten dit werkjaar met nieuwe leden. Ik wil samen met hen werken aan alles wat zich 

voordoet. We gaan eerst op cursus. Het is goed om elkaar wat beter te leren kennen.



Ik werk sinds juni dit jaar bij ’t Kloosterhof en ben bezig met de opleiding 

verpleegkundige. Ik vind het een uitdaging om te blijven leren. Voornamelijk ben ik 

werkzaam in de wijk, maar wanneer het nodig is, werk ik ook intramuraal. 

Ik vind de afwisseling intra- en extramuraal erg leuk.

naam:

werkt op locatie:

Karin Lankamp

‘t Kloosterhof

Waarom heb jij je aangemeld voor de OR?
Omdat ik kort bij deze organisatie werk weet ik niet zo veel van deze stichting af. Ik 

wil mij hier graag meer in verdiepen. Ik wil ook graag betrokken zijn bij beslissingen 

en dat ik hierbij mijn mening kan laten gelden, vind ik een uitdaging. Zoals ik eerder 

heb aangegeven; ik ben erg leergierig.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Ik weet nog niet wat ik wil bereiken, omdat ik niet bekend ben met de OR. Maar 

ik hoop dat wij een goed team gaan vormen en met z’n allen de uitdaging op 

een positieve manier aangaan.



Per 1 december werk ik 23 jaar bij de stichting. Ik ben begonnen als verzorgende en ik 

ben vanaf 2000 praktijkopleider. Eerst was ik alleen werkzaam bij De Meerstede, maar 

de laatste jaren werk ik ook op de locatie De Meerwende. 

Het begeleiden van leerlingen en stagiaires is erg leuk om te doen. De diversiteit van de 

leerlingen zorgt ook voor een uitdaging.

naam:

werkt op locatie:

Nelly Dekkers

De Meerwende en De Meerstede

Waarom heb jij je aangemeld voor de OR?
Graag wil ik de organisatie van een andere kant leren kennen. En nog wat meer te 

weten komen hoe sommige processen lopen.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Ik heb een duidelijke visie voor ogen; 

Om een leven lang leren in de zorg boeiend en aantrekkelijk te houden voor alle 

medewerkers.

Samen zorgen voor een fijne en veilige werkomgeving, waar iedereen zich thuis 

voelt.



Sinds 2009 werk ik bij ‘t Kloosterhof. Eerst als oproepkracht, naast mijn 

secretaressebaan in het VU Medisch centrum, en later in vaste dienst als 

aanspreekpunt voor de receptie/locatie secretaresse. De afwisselende werkzaamheden 

en het omgaan met mensen vind ik het leukste aan mijn werk.

naam:

werkt op locatie:

Ingrid Jongejan

‘t Kloosterhof

Waarom zit jij in de OR?
In de vorige OR heb ik ook zitting genomen. Oorspronkelijk ben ik gevraagd om deel 

te nemen. Daar ben ik op ingegaan, aangezien de OR mijn interesse heeft. Je krijgt 

toegang tot veel informatie waar je normaliter niet van hoort of pas later van hoort. 

Het is interessant om alle ins en outs te horen en mee te mogen denken.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Ik wil een zo plezierig mogelijke werkomgeving creëren voor de medewerkers. Ik 

hoop dat we met z’n allen weer een leuk team gaan vormen als OR.


