
Koffie- en theepauze
Iedere medewerker heeft 
recht op deze korte betaalde 
pauze (14:59 min). Deze pau-
ze wordt in de planning mee-
genomen en in het rooster 
(extramuraal) zichtbaar ver-
werkt. De koffie-en theepauze 
geldt zowel bij lange als korte 
(toedienen van oogdruppels, 
aandoen van steunkousen) 
zorgroutes. Dit betekent dan 
ook dat deze pauze geen 
goedkeuring behoeft.
Dit bericht wordt op Evean-breed (via 
intranet) bekend gemaakt.

8-urige werkdagen voor
iedereen
Het uitgangpunt is dat iedere 
medewerker recht heeft op 
een 8-urige werkdag, waarbij 
van de medewerker verwacht 
mag worden ook op andere 

afdelingen of locaties te wer-
ken om die 8-urige werkdag 
te realiseren. Dit betekent 
dat de opkomstmomenten 
per week verminderd kunnen 
worden.
Dit bericht wordt op Evean-breed (via 
intranet) bekend gemaakt.

Contractuitbreiding
Evean zal deze mogelijkheid 
allereerst breed communice-
ren. Daarnaast zullen teamlei-
ders medewerkers actief be-
naderen om hen op de hoogte 
stellen over deze mogelijk-
heid. Een voorwaarde bij de 
ophoging van de contracturen 
kan zijn, dat de medewerker 
ook op een andere locatie/af-
deling zou kunnen werken.
Dit bericht wordt op Evean-breed (via 
intranet) bekend gemaakt.
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Roostervrije dag
Iedere medewerker heeft recht 
op een vaste roostervrije dag 
ongeacht de contractgrootte, 
tenzij de medewerker hieraan 
geen behoefte heeft. Als mede-
werkers hierover klachten heb-
ben in het kader van naleving 
hiervan, dan kunnen zij zowel bij 
de Ondernemingsraad als bij de 
FNV terecht.
Dit bericht wordt op Evean-breed (via 
intranet) bekend gemaakt.

Achterwacht
Wij hebben de voorkeur voor 
de volgende regeling: Per 
avond-, nacht-, en weekend-
dienst wordt 1 achterwacht 
per locatie aangesteld. Deze 
medewerker is 24/7 beschik-
baar om alle problemen op 
het gebied van werk en roos-
ters op te lossen.
Evean gaat in ieder geval een 
bredere invulling geven aan 
de inzet van de achterwacht. 
Dit betekent overigens niet 
dat de zorgmedewerker mee 
moet bellen om voor vervan-
ging te zorgen.

Reistijd extramuraal
De medewerker kan deze (ex-
tra) reistijd al in ONS regis-
teren, zodat het uitbetaald 
wordt conform werktijd.

Overdracht in de wijk
De tijd die een medewerker 
nodig heeft om de overdracht 
te regelen, is doorbetaalde 
werktijd. De medewerker kan 
deze tijd in ONS declareren op 
de tijd van de cliënt.

Teamoverleg
Om de verbinding met el-
kaar te maken en te behou-
den worden Evean-breed 
team-overleggen georgani-
seerd. Dit is de verantwoor-
delijkheid van teamleiders. 
Team-overleggen zullen niet 
meer vrijwillig dan wel vrijblij-
vend zijn. Dit betekent dus dat 
deze ingepland moeten wor-
den. De ondernemingsraad 
kan op de hoogte gebracht 
worden over situaties waarin 
dit niet gebeurt.



Betrokkenheid teamleiders
Teamleiders doen mee met 
alle cursussen die zorgmede-
werkers volgen, waarvan 
cursussen over verpleeg-
technische handelingen zijn 
uitgesloten.
Daarnaast proberen teamlei-
ders ook af en toe aanwezig 
te zijn tijdens overdracht-mo-
menten.

Communicatie
Communicatie is misschien 
wel het sleutelwoord voor 
vele klachten die mede-
werkers hebben. Evean is 
bezig om hierin een ver beter-
slag te maken.

Verbetering ONS
Het systeem ONS biedt tech-
nisch gezien meer. Er zijn 
plannen om het plannings-
systeem te verbeteren en 
uit te breiden. Suggesties 
hiervoor worden verzameld. 
Verder wordt in de toekomst 
Espria breed gekeken of ONS 

plan-technisch verbeterd dan 
wel uitgebreid kan worden. 
Dit moeten leiden tot vermin-
dering van de (administratieve) 
werkdruk.

Gezond plannen en 
roosteren
Dit betekent simpelweg dat 
de Arbeidstijdenwet, cao en 
kader kanteling werktijden 
gevolgd moeten worden. Zor-
gondersteuners zijn hierin 
opgeleid. Bij klachten/signa-
len kan gemaild worden naar: 
mensenarbeid@evean.nl

Evaluatie en check
In het najaar komen wij in 
de setting: Directie/OR/FNV 
vakbondsgroep bijeen. Doel: 
Check of onze afspraken 
daadwerkelijk opgevolgd zijn 
door Evean en evaluatie. In-
brengen van wat goed gaat 
binnen Evean en eventuele 
knelpunten aanleveren.


