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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt het jaarverslag van 

het CMT van Welzijnsgroep 

Midden Nederland over het jaar 

2021. Elk jaar maakt het CMT 

een jaarverslag op waarin wij 

verantwoording afleggen over 

alle belangrijke zaken die het 

afgelopen jaar zijn gebeurd.

Het afgelopen jaar was wederom 

een jaar van werkzaamheden 

op afstand, online vergaderen, 

het missen van offline contact, 

een jaar waarin soms veel van 

iedereen gevraagd werd, maar 

steeds geprobeerd is om onze 

doelstellingen te behalen en 

contacten te versterken.

Het CMT heeft afgelopen jaar diverse 

advies- en instemmingsaanvragen 

ontvangen en er is op alle aanvragen 

positief gereageerd. Soms na extra 

gesprekken en bijstellen en soms na 

vragen tot verduidelijking. Jaarlijks 

terugkerende onderwerpen zijn de 

personele regelingen, de begrotingen 

en de jaarplannen. De overige 

onderwerpen hebben we steeds 

tussentijds gepoogd te belichten in 

onze nieuwsflits. In dit jaarverslag leest 

u de samenvatting van alle ingekomen 

aanvragen en besproken onderwerpen.

Het CMT wordt vanaf de tweede 

helft van 2021 ondersteund 

door een beleidsmedewerker 

medezeggenschap. Dit ervaart het 

CMT als zeer positief. Samen met 

de beleidsmedewerker blijven we 

kijken hoe we de medezeggenschap 

kunnen blijven verbeteren.

 

Een belangrijk aandachtspunt 

voor komend jaar is adequate 

communicatie en het ophalen van 

signalen bij onze achterban. We 

merken dat niet iedereen onze 

nieuwsflits leest en zullen dan ook 

steeds blijven zoeken naar nieuwe 

manieren om in contact te blijven met 

cliënten, vrijwilligers en medewerkers. 

 

Daarnaast staat komend jaar de 

vervanging van twee directeuren en de 

directeur-bestuurder centraal. Waar 

de vacature van de directeur van JoU 

al vervuld is, hopen we op een spoedig 

verloop bij het zoeken naar vervanging 

van de directeur bestuurder en de 

directeur van SJP. Het CMT kijkt in 

deze processen uitgebreid mee en 

heeft daarnaast contact met de Raad 

van Toezicht gezocht om te kijken 

hoe dit proces zo zorgvuldig mogelijk 

wordt ingericht.

 

Als je vragen over één van de 

onderwerpen of suggesties over het 

jaarverslag of het CMT-werk hebt, 

dan kun je natuurlijk altijd contact 

opnemen met één van de leden van 

het CMT! 

Reijco Roseboom
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FOCUS OP EEN GOEDE
INTERNE SAMENWERKING



SAMENSTELLING CMT

HET CMT GING IN APRIL 2018 VAN START EN BESTOND BEGIN 2021 UIT DE VOLGENDE LEDEN:

JOS KLOPPENBORG 
(Cliënten vertegenwoordiging)

LUUK OVERMAN
(Cliënten vertegenwoordiging)

INEKE SCHOUT
(Vrijwilligers vertegenwoordiging)

JESSICA SCHOT
(Stichting Specifieke Jeugdprojecten)

VERONIQUE GROEN
(Stichting Specifieke Jeugdprojecten)

EMIN YILMAZ
(Stichting Jongerenwerk Utrecht)

REIJCO ROSEBOOM
(Stichting Jongerenwerk Utrecht)

ROOS WISSINK
(Stichting U Centraal)

MARGA MEIJER
(Stichting PK)

HET CMT HEEFT UIT HAAR MIDDEN EEN DAGELIJKS BESTUUR AANGEWEZEN, BESTAANDE UIT:

DAGELIJKS BESTUUR

Op 1 september 2021 heeft Veronique Groen haar zetel binnen het CMT opgezegd. Daarnaast is sinds juni 2021 het 

CMT versterkt met een beleidsmedewerker Medezeggenschap, Rob van Asch.

Aan het einde van 2021 zijn er vier vacante zetels binnen het CMT. Eén voor een vrijwilliger, één voor SJP, één voor PK 

en één voor U Centraal.
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REIJCO ROSEBOOM 
(Voorzitter)

JESSICA SCHOT
(Vicevoorzitter)
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ADVIES-/ INSTEMMINGSAANVRAGEN 2021

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende adviezen en 
instemmingen die het CMT aan de bestuurder in het jaar 2021 heeft gegeven.
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 Instemming Reglement 
Dienstverlening PK
In 2020 ontving het CMT voor het 

eerst de instemmingsaanvraag 

voor het reglement dienstverlening 

van Stichting PK. Op dat moment 

ontbraken er nog een aantal 

documenten waardoor het CMT 

de aanvraag niet kon beoordelen.  

In mei 2021 heeft het CMT de 

instemmingsaanvraag opnieuw 

ontvangen met daarbij de 

aanvullende documenten. Het CMT 

heeft ingestemd met het Reglement 

Dienstverlening PK. 

Link naar de brief:

https://bit.ly/3IPOYrh

Ongevraagd 
advies Corona
Sinds het voorjaar van 2020 

houdt het Covid-19 virus, oftewel 

Corona, ons in haar greep. Naar 

verwachting zullen we de gevolgen 

van Corona nog lang blijven 

merken. Deze uitzonderlijke 

situatie vraagt om uitzonderlijke 

oplossingen en maatregelen. Het 

CMT heeft veel met de directeur-

bestuurder gepraat over de 

gevolgen van Corona en hoe 

daarmee om kan worden gegaan.

Als gevolg daarvan wil het CMT een 

bijdrage leveren aan de manier 

waarop de organisatie met Corona 

omgaat. Om die reden heeft 

het CMT een ongevraagd advies 

geschreven.

Link naar de brief:

https://bit.ly/3J2Olel

Advies Jaarplannen en 
begrotingen 2022
Het CMT heeft een werkgroep 

gevormd die de begrotingen 

heeft bestudeerd. Daarnaast 

heeft het voltallige CMT de 

jaarplannen bekeken. Daarbij 

zijn zaken naar voren gekomen 

die aandacht behoeven. 

Deze zijn besproken met de 

directeur-bestuurder tijdens een 

overlegvergadering, de directeur-

bestuurder heeft toegezegd 

deze zaken op te lossen. Na deze 

overlegvergadering heeft het CMT 

ingestemd met de jaarplannen en 

begrotingen.

Link naar de brief:

https://bit.ly/3ISfPTF
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ADVIES-/ INSTEMMINGSAANVRAGEN 2021

Personeelsregelingen
In september ontving het CMT een instemmingsaanvraag voor de 

personeelsregelingen. Tegelijkertijd ontving het CMT signalen dat de organisatie zou 

overwegen om te stoppen met de aanvullende personeelsregelingen zoals zij bij WMN 

in gebruik zijn. De reden hiervoor zou zijn dat individuele medewerkers bepalingen 

die afwijken van de CAO aanvochten, bijvoorbeeld op het gebied van bovenwettelijke 

verlof uren. Het CMT heeft hierover intensieve gesprekken gevoerd met de directeur-

bestuurder. Het CMT wil graag dat de personeelsregelingen behouden blijven, 

maar herkent ook dat er lastige situaties kunnen ontstaan wanneer de gedeeltes 

van de personeelsregelingen afwijken van de CAO. Om die reden heeft het CMT 

ingestemd met de personeelsregelingen en het belang van de personeelsregelingen 

onderstreept. Daarnaast heeft het CMT de directeur-bestuurder uitgenodigd om het 

jaar 2022 te gebruiken om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de lastige situaties.

Link naar de brief:

https://bit.ly/3Mtmh5G

Advies Lange termijn visie
De directeur-bestuurder heeft het CMT gevraagd een advies uit 

te brengen over de lange termijn visie van Welzijnsgroep Midden 

Nederland (WMN). Hierop volgend heeft het CMT de lange termijn 

visie uitgebreid besproken met de directeur-bestuurder tijdens een 

overlegvergadering. Het CMT heeft in haar advies aandacht gevraagd 

voor het belang van een goede profilering van de onderdelen van 

WMN en een kritische en proactieve houding ten opzichte van 

veranderingen in de omgeving waarin WMN opereert.

Link naar de brief:

https://bit.ly/3Ci5LAU
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ANDERE ONDERWERPEN VAN GESPREK 2021

Traject Verbetering 
Medezeggenschap
Al langere tijd heerst er bij alle 

medezeggenschapsraden, de 

Directieraad en de directeur-

bestuurder de wens om 

de Medezeggenschap te 

verbeteren. Onder begeleiding 

van de Beleidsmedewerkers 

Medezeggenschap en Governance 

is eind 2021 een traject gestart 

met als doel de medezeggenschap 

te verbeteren. Daar werken alle 

medezeggenschapsraden en 

organisaties aan mee.

Beleidsmedewerker 
Medezeggenschap
In juni is het CMT versterkt 

met een Beleidsmedewerker 

Medezeggenschap. Deze 

medewerker ondersteunt alle 

medezeggenschapsraden met 

raad en daad. Na een gesprek 

met de selectiecommissie  

bestaande uit een afvaardiging 

van alle medezeggenschapsraden 

is de Beleidsmedewerker 

Medezeggenschap zijn 

werkzaamheden gestart.

Cameratoezicht
Ook in 2021 is niet duidelijk geworden wat de stand van zaken is met 

betrekking tot het cameratoezicht op 25 locaties van Gemeente Utrecht 

waar medewerkers van WMN werkzaam zijn. Het CMT blijft dit volgen en 

de directeur-bestuurder bevragen.

Convenant 
Medezeggenschap
In 2021 hebben Cliëntenraad, 

Vrijwilligersraad, Directeur-

Bestuurder en CMT de inhoud van 

het convenant medezeggenschap 

beoordeeld en geactualiseerd. 

Inhoudelijk gezien waren de 

medezeggenschapsraden en 

de directeur-bestuurder het 

niet eens over de te verwerken 

wijzigingen. Om die reden is 

het convenant met een aantal 

wijzigingen opnieuw vastgesteld. 

Daarnaast is besproken dat 

er gesprekken volgen om de 

medezeggenschap een sterker 

fundament te geven met meer 

invloed.
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ConvenantMedezeggenschap
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COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN

Het CMT heeft de medewerkers op de hoogte gehouden door 

middel van CMT Nieuwsflitsen op Sharepoint. Het CMT is een 

aantal keer per e-mail of persoonlijk benaderd met vragen en 

signalen. 
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VOORUITBLIK

In 2022 zal het CMT doorgaan met het leveren van een bijdrage 

aan het Traject Verbetering Medezeggenschap. Daarnaast loopt de 

zittingstermijn van het huidige CMT af op 31-12-2022.  

Dat betekent dat er in de tweede helft van 2022 verkiezingen voor de 

medewerkers zullen plaats vinden. 
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JAARPLAN
CMT 2022
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INTERNE DOELEN
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1.  Communicatie
In 2022 zal het CMT zorgen voor adequate 

communicatie met hun achterban. 

De Nieuwsflits is in 2020 van start gegaan en dit 

gaan we in 2022 continueren. Onderzoeken welke 

middelen we kunnen gebruiken om cliënten/

vrijwilligers beter te informeren/bereiken. 

Ook in 2022 blijven we alert op ideeën om alle 

doelgroepen van onze achterban te bereiken.

 

2.  Samenwerking met bestuur, 
directieraad en raad van toezicht.

Goede interne samenwerking is van groot belang. 

Waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met 

de bestuurder. Deze worden jaarlijks geëvalueerd. 

Samenwerking met Raad van Bestuur nastreven.

3.  Vooruitzien op advies en 
instemmingsaanvragen en 
voortgang bewaken verdelen in twee 
doelen 1 vooruitzicht en 2 goede 
aanlevering en 3 opvolging. 

Het CMT wil beter toezien op het proces van 

instemmings- en adviesaanvragen. Het is 

belangrijk dat dit proces goed verloopt, zodat de 

medezeggenschap wezenlijke invloed kan hebben 

en adviezen worden opgevolgd. Het CMT gaat 

specifiek op drie onderdelen van het proces letten:

  VOORUITZICHT

Het CMT wil op tijd weten wanneer zij een 

instemmings- of adviesaanvraag kan verwachten. 

Zo kan het CMT zich voorbereiden en waar nodig 

vooronderzoek doen.

  AANVRAAG

Wanneer het CMT de instemmings- of adviesaanvraag 

ontvangt is het belangrijk dat deze duidelijk en 

compleet is. Wanneer dat niet zo is kan het CMT 

de aanvraag niet goed behandelen. Incomplete of 

onduidelijke aanvragen worden terug gestuurd zodat 

deze kunnen worden verbeterd en aangevuld.

  OPVOLGING

Nadat het CMT het bestuur voorzien heeft van 

advies of instemming en bepaalde afspraken heeft 

gemaakt, houdt zij actief toezicht op de naleving en 

opvolging.

INTERNE DOELEN CMT
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Daarnaast loopt er in 2022 een experiment met de 

participatieparagraaf. Deze participatieparagrafen 

zullen het CMT ook voorzien van noodzakelijke ex-

tra informatie over de manier waarop de organisa-

tie invulling geeft aan medezeggenschap.

4.  Medezeggenschap in 
de organisatie verbeteren

Namens het CMT doen de voorzitter en 

vicevoorzitter mee aan het traject verbetering 

medezeggenschap. Verder doen aan het traject de 

volgende betrokkenen mee:

   Twee Cliëntenraad leden

   Twee Vrijwilligersraad leden

   Directeur-Bestuurder

   Secretarieel ondersteuner

   Beleidsmedewerker Governance

   Beleidsmedewerker Medezeggenschap

Deelnemers aan het traject verbetering 

medezeggenschap houden de overige CMT-

leden inhoudelijk op de hoogte van het traject en 

betrekken hen waar nodig bij het traject.

5.  Het CMT werkt met  
het Bob model

Het CMT houdt zich bij bespreekpunten aan de 

structuur van het Bob model.

6.  Signalen ophalen bij 
de achterban

Het CMT houdt contact met de achterban 

en haalt signalen en informatie op via 

verschillende kanalen.

7.  Training
In 2022 is het CMT voornemens een 

training te volgen om haar effectiviteit en 

de onderlinge samenwerking te vergroten. 

Het CMT wil zich tijdens de training specifiek 

richten op effectief vergaderen en goed 

omgaan met de verscheidenheid aan stukken. 

Daarvoor kiest het CMT een trainer die goed 

aan de wensen van het CMT kan voldoen. 

 

8.  Meer ruimte voor verdieping
Het CMT maakt in 2022 meer ruimte voor 

verdieping. Door meer tijd te nemen voor een 

goed gesprek over inhoudelijke onderwerpen 

hoopt het CMT een effectieve bijdrage te 

leveren aan de ontwikkelingen binnen de 

organisatie.

Vang signalen op

van de werkvloer!
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9. Evaluatie
Het CMT evalueert haar eigen effectiviteit, kwaliteit 

en samenwerking. Op een nader te bepalen 

manier gaat het CMT een evaluatie houden, 

met als doel om daarvan te leren en zichzelf 

verder te ontwikkelen. Alle functies (voorzitter, 

vicevoorzitter, leden, secretarieel ondersteuner 

en beleidsmedewerker) binnen het CMT worden 

geëvalueerd.

10.  Vrijwilligersraad  
AANDACHTSPUNTEN ZULLEN ZIJN:

   Interviews houden met alle consulenten met 

een aantal gerichte vragen o.a. over begelei-

ding van vrijwilligers

    Vragen zijn naar voren gekomen uit Vrij-

willigers tevredenheid onderzoek (VTO) en 

Extern tevredenheid onderzoek (ECTO)

   Interviews houden (2022 of 2023) met een aan-

tal vrijwilligers als vervolg op de resultaten van 

de consulenten interviews

   Inzetten dat studenten vragen van de VR in hun 

onderzoek (ECTO) opnemen

   Scholing en Loopbaanontwikkeling van de vrij-

williger, indien gewenst, te bespreken met APO.

   Scholing van de leden van de VR 

    Vervolg op de scholing van 2021, om het 

team verder te ontwikkelen

   Goede informatievoorziening voor en commu-

nicatie met vrijwilligers; 

    Website pagina’s zijn en blijven “up tot 

date”

    Trefpunt

    Nieuwe communicatiewegen  

onderzoeken

   Samenwerking met de Projectgroep vrijwilligers 

versterken

    Deze projectgroep bestaat uit 4 consulen-

ten. Van elk team waar veel vrijwilligers ac-

tief zijn één. Vrijwillige inzet (VI), Financiën 

en Administratie (FIA), Buurtbemiddeling 

en Home Start. De projectgroep is opge-

richt op verzoek van de VR om deze van 

informatie uit de organisatie te voorzien 

en te helpen met het uitwerken en realise-

ren van ideeën 

   Aandacht voor exitgesprekken en verloop van 

vrijwilligers

INTERNE DOELEN CMT
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   Toezicht houden op uitvoering van afspraken 

binnen de organisatie zoals bijvoorbeeld het 

meedoen van vrijwilligers in de eerste (interne) 

sollicitatieronde. 

   Uitbreiding/ versterking van het team

    Verspreiding nieuw promotie filmpje VR

    Verspreiding nieuwe folder VR 

11.  Cliëntenraad
AANDACHTSPUNTEN:

   Medewerkers moeten meer oog hebben voor 

mogelijkheden van participatie van cliënten en 

hiervoor meer verantwoordelijkheid nemen.

   De CR gaat meer aandacht geven aan het 

ophalen van indirecte signalen.

   De CR zet zich in voor meer participatie en zal 

met medewerkers en vrijwilligers om de tafel 

gaan om dit nadrukkelijk onder de aandacht te 

brengen.

   De CR gaat zelfstandig zijn contacten 

uitbouwen. Met andere cliëntenraden, met 

andere welzijnsorganisaties in de stad, met de 

Gemeente Utrecht.

   De CR wil, dat iedereen die hulp nodig 

heeft, deze hulp ook kan krijgen. Utrechters, 

die de hulp niet kunnen vinden, moeten 

gevonden worden door de organisaties. De 

CR gaat de organisaties aansporen op meer 

outreachend werken.

   De CR gaat vanuit haar eigen identiteit als 

gesprekspartner optreden van DR en RvT.
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