
 

 
  
  

Beste lezer,  
  
Dinsdag 1 februari jl. hebben we een overlegvergadering met de bestuurder gehad.   
In deze nieuwsflits vertellen we over de belangrijkste onderwerpen van het overleg en andere 
onderwerpen die op dit moment actueel zijn.  
Ben je benieuwd naar het gehele verslag van de overlegvergadering?   

Het hele verslag is binnenkort te vinden op: SharePoint >>Beleid en Organisatie >>    
04-Medezeggenschap >> 1-CMT >> Verslagen OV van het CMT>>2022.  
 

 

  

 
Bewaren van 

persoonsgegevens 
op een veilige 

manier  
 Uit het verslag van de 

externe audit bij stichting 
JoU komt naar voren dat er 
zorgen zijn op het gebied van 
privacy. Het bewaren van 
persoonsgegevens gebeurt 
niet altijd op de juiste 
manier.   
Wij hebben de bestuurder 
geadviseerd om de 
Functionaris 
Gegevensbescherming op 
teamniveau een instructie te 
laten geven, zodat het voor 

 
 

 
 

Versterking CMT,  
Verkiezingen dit jaar 
en publicatie op de 

websites  
 We hebben al een aantal 

keren aangegeven dat wij ons 
als CMT grote zorgen maken 
over de bezetting binnen het 
CMT. Alleen de Cliëntenraad en 
Stichting JoU  hebben een 
volledige afvaardiging van twee 
personen in het CMT.   
  
De overige leden kunnen jouw 
hulp goed gebruiken in deze 
tijd waarin er veel speelt!   
  

 

 
 

Veiligheid op de 
werkvloer   

                                   
  
In het Directieraadverslag heb 
je kunnen lezen dat er 
medewerkers zijn die soms een 
onveilig gevoel op de werkvloer 
ervaren. Deze signalen zijn ook 
vanuit onze achterban bij ons 
terecht gekomen. Deze zorgen 
hebben we met de bestuurder 
gedeeld en we zijn daarover 
met hem het gesprek 
aangegaan.   

  
Bij stichting JoU zijn er 
incidenten tijdens oud & nieuw 



 

alle medewerkers duidelijk is 
op welke manier er om 
gegaan moet worden met 
papieren waar 
persoonsgegevens op staan.  
  
Tevens hebben we de 
bestuurder verzocht om 
samen met de Directieraad 
een hand-out te maken hoe 
de organisatie wil dat 
gegevens bewaard worden. 
Zodat er een basisstructuur 
per team gemaakt kan 
worden.   
  

  
   
   

 
 
 
  
  

Meld je aan! En wil je signalen 
doorgeven of heb je vragen 
neem contact op met het CMT 
lid van jouw stichting.  
  
Het CMT wil ook jullie aandacht 
voor de aankomende 
verkiezingen. De zittingstermijn 
van de huidige leden eindigt op 
31-12-2022. Later dit jaar zal er 
meer informatie volgen.  
  
Ben jij een goede 
onderhandelaar, kan je 
overstijgend kijken, ben jij 
sociaal vaardig of heb jij een 
goed organisatievermogen?   
  
DAN IS HET CMT   
IETS VOOR JOU!!  

  
Tijdens de 
overlegvergadering is ook 
besproken dat deze nieuwsflits, 
vastgestelde OV verslagen, 
CMT brieven over advies- of 
instemmingsaanvragen e.d. 
gepubliceerd mogen worden 
op de openbare websites van 
de Vrijwilligersraad en de 
Cliëntenraad. Dit zodat ook 
cliënten en vrijwilligers deze 
informatie in kunnen zien.   
  
Ken je een vrijwilliger of een 
cliënt die mogelijk 
belangstelling heeft voor de 
medezeggenschap? Attendeer 
hem of haar dan op de 
mogelijkheid om lid te worden 
van de Cliëntenraad of 
de Vrijwilligersraad! Zij kunnen 
heel goed nieuwe leden 
gebruiken.  
 
 
 

  

geweest en bij Stichting PK een 
aantal incidenten bij de 
receptie. Elk incident is er 1 te 
veel wat ons betreft! 
Bij de receptie van Stichting PK 
komt een noodknop met een 
bijbehorende instructie.  
  
Wij vinden net als de 
bestuurder veiligheid op de 
werkvloer erg belangrijk.   
We hebben met de bestuurder 
afgesproken dat hij onze zorgen 
in de Directieraad en met de 
directeur van stichting JoU gaat 
bespreken. Het idee is om bij 
stichting JoU een grondigere 
evaluatie van de veiligheid van 
jongerenwerkers tijdens oud en 
nieuw te gaan doen. Waarbij 
ook andere mogelijkheden 
besproken en mogelijk 
uitgedacht kunnen worden.   
  
Wij horen graag jullie ideeën 
over hoe de veiligheid op de 
werkvloer verbeterd kan 
worden.   
  
Neem contact op met het CMT 
lid van jouw stichting of mail 
naar cmt@stichting-pk.nl:  

  
Roos Wissink (U Centraal):   
06 – 10786773. 

  
Emin Yilmaz (JoU):   
06 – 29561349.   
  
Reijco Roseboom (JoU):   
06 – 41444059.  
  
Marga Meijer (PK):   
06 – 12721670.  
  
Jessica Schot (SJP):   
06 – 22479655.  



 

Check de websites:  

Centrale Cliëntenraad | 
Stichting PK (stichting-
pk.nl)  
  
Vrijwilligersraad (u-
centraal.nl)  
 

 
 
 

 

 

https://www.stichting-pk.nl/clientenraad/
https://www.stichting-pk.nl/clientenraad/
https://www.stichting-pk.nl/clientenraad/
https://www.u-centraal.nl/over-ons/medezeggenschap/vrijwilligersraad/
https://www.u-centraal.nl/over-ons/medezeggenschap/vrijwilligersraad/

