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Stichting SJP, PK, JoU en U Centraal 
T.a.v. de heer G. Jongetjes, bestuurder 
Pieterskerkhof 16 
3512 JR Utrecht 
 
Datum: 05-07-2021 
Kenmerk: 210705-ADV-WMN-AdviesaanvraagReglementDienstverleningPK 
Van: Centraal Medezeggenschapsteam 
Bereikbaar: groep.CMT@stichting-pk.nl  
Onderwerp: Instemming/adviesaanvraag Reglement Dienstverlenging PK 

 

Geachte heer Jongetjes, Beste Gert, 

Op 9 juli 2020 ontving het CMT van u een instemming/adviesaanvraag over het Reglement 
dienstverlening PK.  
De volgende documenten waren bijgevoegd:  
- 200520-DOC-BPK-ReglementDienstverlening2020Versie3 
- 200709-ADV-WMN-AdviesaanvraagReglementDienstverleningPK  
 

In de Overlegvergadering van 1 september 2020 hebben we u laten weten dat er een aantal zaken 

ontbraken bij de instemming/adviesaanvraag. We hebben u gevraagd de ontbrekende stukken aan te 

leveren, zodat het CMT de aanvraag kon beoordelen.  

 

U gaf toen aan dat de stukken in overleg met de medewerkers van PK moesten worden afgemaakt. 

Dat u de vitale werkprocessen goed in beeld wilde hebben, ook naar externe klanten toe. Die bijlage 

zou redelijk snel klaar zijn en dan kon het naar het CMT toe.  

 
Op 25 mei 2021 ontving het CMT van u opnieuw de instemming/adviesaanvraag met bijgevoegde 
documenten:  
- 210501-DOC-BPK-ReglementDienstverlening2021 
- 210525-ADV-WMN-AdviesaanvraagReglementDienstverleningPK 
 
Op de Overlegvergadering van 29 juni 2021 hebben wij deze stukken met u besproken.  
 
Het CMT heeft kennisgenomen van de instemming/adviesaanvraag en heeft overlegd over een te 
nemen besluit. Het CMT merkt een aantal zaken op:  
- In de versie van het reglement van 25 mei 2021 is bijlage 1 met overzicht diensten Bedrijfsbureau 
BPK per afdeling nu naar tevredenheid uitgewerkt. Het is belangrijk dat medewerkers van het 
bedrijfsbureau weten welke taken wel en niet tot hun takenpakket behoren en ook naar de afnemers 
van de diensten van BPK is het wenselijk dat er duidelijkheid is over de af te nemen diensten.  
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- In het Reglement in bijlage 1: Overzicht diensten bedrijfsbureau BPK per afdeling worden de 
diensten per afdeling benoemd. Bij de afdeling Beleid worden hierin functies aan elkaar gekoppeld, 
zoals Functionaris medezeggenschap met Compliance en Compliance met Functionaris 
Gegevensbeheer. Uit eerdere berichten vanuit de Directieraad blijkt dat deze koppelingen er nu niet 
zijn.  
Het CMT ziet graag dat deze koppelingen in het definitieve vastgestelde Reglement zijn aangepast. 
- Tot slot willen we u meegeven om het document nogmaals na te lopen op het gebied van spelling 
en grammatica. 
 
Conclusie: 
Gelet op bovenstaande opmerkingen, stemmen de beroepskrachten van het CMT in met de 
instemmingsaanvraag. 
 
Het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers geeft positief advies. 
Het Medezeggenschapsteam Cliënten geeft positief advies. 
 
Het CMT hoopt met deze brief een positieve bijdrage te hebben geleverd en ziet uw reactie graag 

tegemoet. 

Hoogachtend, 

 

Jessica Schot 

Voorzitter van het Centraal Medezeggenschapsteam  


