
 

 
  
  

Beste lezer, 

 

Dinsdag 21 september 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>>2021. 

 

 
 

Corona 
 
 

 
 
Op 13 september heeft de 
bestuurder op Sharepoint 
een bericht geplaatst m.b.t. 
de 3 G instructie vanuit de 
organisatie. Het CMT heeft 
van een paar mensen 
hierover een reactie 
ontvangen. Bij deze vragen 
wij jullie op om van je te 
laten horen bij de directie en 
het CMT.  

 
Graag horen we van je wat je 

van deze instructie vindt. 
 

 
 

 
 

Versterking CMT 
gevraagd 

 
 

 
Per 1 september is Veronique 
Groen (SJP) gestopt als lid van 
het CMT. Ze blijft nog wel actief 
in het Medezeggenschapsteam 
van SJP. We maken ons grote 
zorgen over de bezetting van 
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!  

 

 

 
 

Personeels-
regelingen  

+  
vertrouwens-

persoon 
                                   
Op dit moment liggen de 
personeelsregelingen 2021 
versie 016 aan ons voor.  
Het CMT zoekt momenteel uit 
of de personeelsregelingen niet 
in strijd zijn met de wet en de 
CAO.  
De bestuurder heeft eerder de 
keuze aan het CMT voorgelegd 
óf personeelsregelingen óf we 
volgen de ‘’kale’’ CAO.  



 

Onlangs vingen wij signalen 
op dat bij een externe partij, 
waar een verplichte scholing 
voor een gedeelte van het 
personeel plaats vond, om de 
corona QR-code werd 
gevraagd. Dit werd door de 
zalenverhuur gedaan. De 
medewerkers waren niet van 
tevoren op de hoogte. Het 
CMT vindt het belangrijk dat 
medewerkers hiervan van te 
voren op de hoogte worden 
gesteld.  

 
 
Wij hebben contact met de 
vakbond over wat de 
werkgever wel en niet aan je 
mag vragen. Als je vragen 
hebt kun je de vakbond 
bellen of neem contact met 
ons op. 
 
Het CMT is een 
overlegorgaaan, waarin 
cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers zijn 
vertegenwoordigd. Rond 
corona spelen verschillende 
principes, namelijk van de 
lichamelijke integriteit, maar 
ook de zorg voor een veilige 
werkomgeving.  Als CMT 
streven we naar een situatie 
waarin aan beide 
uitgangspunten recht wordt 
gedaan.  Het CMT heeft een 
signalerende functie, luistert 
naar jullie signalen, denkt 
mee en gaat graag het 
gesprek met de bestuurder 
hierover aan.  
 
We staan open voor 
suggesties m.b.t. dit punt.  
 

 

 
Ben jij een goede 

onderhandelaar, kan je 
overstijgend kijken, ben jij 

sociaal vaardig of heb jij een 
goed organisatievermogen?  

 
Neem dan contact met een van 
de leden op voor informatie of 

meld je bij ons aan! 
 

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 
Vrijwilligersraad! 
 

CMT heeft aangegeven, voor 
nu, de personeelsregelingen te 
willen handhaven.  

 
We zijn benieuwd hoe jullie hier 
over denken en hebben met de 
bestuurder afgesproken dat hij 

een enquête onder het 
personeel uit gaat zetten om 

informatie op te halen of jullie 
voor de personeelsregelingen 

zijn of liever de wet/CAO 
volgen.  

 
Ons verzoek aan jullie: Vul deze 
enquête in! Laat van je horen, 

want we willen graag jouw 
mening weten! 

 

Vertrouwenspersoon 
Sylvia Cox  

 
Regelmatig noemt de 
bestuurder tijdens 
overlegvergaderingen de 
mogelijkheid om contact op te 
nemen met de 
vertrouwenspersoon. 

 
Eenmaal per jaar heeft het CMT 

overleg met de 
vertrouwenspersoon en dit was 

vorige week.  Het was een 
prettig en goed gesprek.  

   
Heb je te maken met 
ongewenst gedrag, of heb je 
vragen over het coronabeleid 
van jouw werkgever dan kun je 
dit bespreken met de 
vertrouwenspersoon.  Sylvia 
Cox is voor alle stichtingen de 
vertrouwenspersoon voor 
vrijwilligers en medewerkers.  

 
Wil je meer over haar weten en 

wat ze voor jou zou kunnen 



 

 
 
  
  

betekenen? Op SharePoint stelt 
ze zich middels een video aan 

ons voor:  

Vertrouwenspersoon Sylvia 
Cox (sharepoint.com)  

 
Sylvia heeft sinds kort een e-
mailadres van PK en hoort graag 
van jullie:  
vertrouwenspersoon@stichting
-pk.nl 

 

 

 

https://bbu.sharepoint.com/sites/StichtingPK/SitePages/Vertrouwenspersoon.aspx
https://bbu.sharepoint.com/sites/StichtingPK/SitePages/Vertrouwenspersoon.aspx

