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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 van Duijn-Groenendaal

De Meerstede

Waarom zit jij in 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 al 17 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 zit jij in de OR?
Ik zie de OR als belangrijk orgaan binnen de stichting. Samen staan we sterk als OR.

Als OR-lid leer je steeds meer bij. Ik ben lid van de OR, omdat ik het belangrijk vind dat er 

verschillende afdelingen worden vertegenwoordigd. Dus ook Facilitair. 

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.



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 zit jij in de OR?
Ik wilde graag 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.



Ik werk sinds 1 juni 2019 in ‘t Kloosterhof. Hier combineer ik werken in de zorg 

met de activiteitenbegeleiding. Ik haal veel voldoening uit de tijd, aandacht en 

interacties met de bewoners.

naam:

werkt op locatie:

Petula van der Maarl

‘t Kloosterhof

Waarom heb jij je aangemeld voor de OR?
Ik heb gereageerd op de oproep voor nieuwe OR-leden. Het heeft mijn interesse wat er 

leeft binnen een organisatie, door deel te nemen aan de OR en betrokken te zijn hoe 

processen tot stand komen.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Ik weet nog niet wat ik wil bereiken of voor welk thema ik me wil inzetten. Ik weet wel 

dat ik met mijn inzet een positieve bijdrage kan leveren.



Ik werk vanaf juni 2017 bij Zorgcentra Meerlanden als zelfstandig werkende kok. 

Eerst variabel op de drie locaties en het laatste jaar voornamelijk op ‘t Kloosterhof.

Het leuke aan mijn werk is de bewoners een heerlijke, gezonde maaltijd voor te zetten 

waar ze blij van worden.

naam:

werkt op locatie:

Edwin Hoogenboom

‘t Kloosterhof

Waarom heb je je aangemeld voor de OR?
Ik heb bij een voorgaande werkgever 4 jaar in de OR gezeten. Door, onder andere, die 

periode ben ik er achter gekomen hoe belangrijk het is om je collega’s te kunnen 

behartigen. Om in de OR te kunnen overleggen, de bestuurder te adviseren, bij te dragen 

aan besluiten, meningen verzamelen en zo de stem van de collega’s te laten horen.

Tevens is het leerzaam en uitdagend om dit op de juiste manier te doen.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Dat wij als OR, met de beginnende leden en zittende leden, met elkaar tot mooie 

resultaten komen. Resultaten die ten goede komen voor alle collega’s. 



Sinds 2018 werk ik als communicatieadviseur voor de organisatie. Hierbij gaat het 

met name om de ontwikkeling van nieuwe middelen om intern en extern mee te 

communiceren. Dit terrein is nog volop in ontwikkeling en er is veel te doen. Maar 

elk project dat ik oppak, helpt de organisatie weer een stapje vooruit. 

naam:

werkt op locatie:

Esther de Wit

Zorgcentra Meerlanden

Waarom heb je je aangemeld voor de OR?
Als medewerker ben ik bezig met werkplezier. Wat is nodig om je goed te voelen op werk 

en dus goed je werk te kunnen doen? Vanuit verschillende kanten kan je dit benaderen 

en hier positief aan bijdragen.

Daarnaast wil ik graag ervaring opdoen in een adviesraad.

Wat hoop je te bereiken met de OR?
Bijdragen aan gezonde medewerkers die met trots en veel plezier werken. Ook wil ik 

graag helpen de werkzaamheden van de OR beter zichtbaar te maken voor anderen 

binnen de organisatie. Zodra je beter begrijpt wat de OR doet, durf je hopelijk je vraag, 

verzoek of tip daar neer te leggen.


