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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: 13-12-2021 
Kenmerk: 211200-ADV-CMT-Corona 
Van: Centraal Medezeggenschapsteam 
Bereikbaar: groep.CMT@stichting-pk.nl  
Onderwerp: Advies CMT Corona 

 

Geachte heer Jongetjes, Beste Gert, 

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. Gelukkig hebben we daar als CMT veel met u 

over mogen praten. Deze gesprekken en wat er in onze organisatie en de maatschappij gebeurt heeft 

het CMT aan het denken gezet. Het CMT wil graag in de vorm van een ongevraagd advies een 

bijdrage leveren aan de manier waarop de organisatie met Corona omgaat. Het CMT geeft u in dit 

advies een aantal aanbevelingen, deze zullen we stapsgewijs beschrijven. 

Een veilige (werk)omgeving voor iedereen 

Het gehele CMT ziet vaccinatie als een belangrijk onderdeel van de oplossing voor Corona. Ook al 

biedt een vaccinatie geen volledige bescherming tegen besmetting, het is wel duidelijk gebleken dat 

het ervoor zorgt dat minder mensen besmet worden. De mensen die na vaccinatie besmet worden, 

blijken minder ernstige klachten te ontwikkelen.  

Om die reden ondersteunt het CMT uw dringende advies aan medewerkers en vrijwilligers om 

zichzelf te laten vaccineren.  

De vrijwilligers- en cliëntenafvaardiging binnen het CMT zou dit advies zelfs graag willen laten 

verzwaren door te stellen dat medewerkers die niet gevaccineerd zijn, niet mogen verschijnen op de 

werkvloer. De medewerkers afvaardiging van het CMT is hierover verdeeld en kan deze verzwaring 

van het advies niet voltallig ondersteunen. Het CMT wil u meenemen in deze overweging maar dit 

maakt dus geen onderdeel uit van het advies van het CMT. 
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Voldoende frisse lucht en goede ventilatie 

Voldoende frisse lucht en goede ventilatievoorzieningen die aan alle actuele eisen voldoen zijn van 

groot belang. Het CMT dringt aan om de huidige panden hierop te onderzoeken, dit mede in het 

kader van een inhaalslag op het gebied van duurzaamheid die sowieso voor 2023 aan de orde is. Let 

daarbij goed op alle gemeentelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.  

Voer een snotneuzenprotocol in 

Het CMT ziet toegevoegde waarde in een zogenaamd snotneuzenprotocol. Dat betekent dat 

iedereen die verkoudheidsklachten heeft thuisblijft, ook al is iemand negatief getest op het 

Coronavirus. De achterliggende gedachte is dat mensen die besmet raken met een verkoudheid en 

klachten krijgen, in thuisquarantaine een test en de uitslag moeten afwachten. Dat kan dus 

betekenen dat grote groepen mensen tijdelijk bijvoorbeeld niet kunnen werken, mantelzorg verlenen 

of vrijwilligerswerk doen, met alle gevolgen van dien.  

Het CMT is zich ervan bewust dat dit in het bijzonder voor de medewerkers van Stichting JoU 

problemen op kan leveren, omdat hun werk zich nou eenmaal in de wijk afspeelt. Desalniettemin 

oordeelt het CMT dat het tegengaan van besmettingen en onvrijwillige thuisquarantaine zwaarder 

weegt dan het door laten gaan van activiteiten. 

Voor een mondkapjesplicht in op de gangen 

De gangen van panden waarin de medewerkers en vrijwilligers van WMN hun werk doen zijn smal. 

Om ervoor te zorgen dat het risico op besmetting verder afneemt, adviseert het CMT om een 

mondkapjesplicht in te voeren op de gangen van onze kantoorpanden. 

Geef aan hoeveel mensen er per ruimte zijn toegestaan 

Bij de vergaderzalen in de panden van WMN is duidelijk aangegeven hoeveel mensen er toegestaan 

zijn. Het valt het CMT op dat dit voor de kantoorruimtes niet het geval is. Het CMT adviseert om bij 

iedere ruimte duidelijk bij de ingang te vermelden hoeveel mensen er toegestaan zijn met 

inachtneming van de anderhalve meter regel. Zo is het voor iedereen duidelijk wanneer een ruimte 

vol is. 

Herinner elkaar aan de regels, deze gelden voor iedereen 

Het is lastig om alle regels bij te houden en goed uit te voeren. Gelukkig kunnen we elkaar daarbij 

helpen. Het CMT zou het goed vinden wanneer medewerkers en bezoekers elkaar waar nodig 

herinneren aan het naleven van de regels. Daarbij moeten alle medewerkers en leiding zich ervan 

bewust zijn dat ze het goede voorbeeld moeten geven aan elkaar en aan de inwoners van de stad.  
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Tot slot 

Het CMT is zich ervan bewust dat u als directeur-bestuurder voor lastige situaties komt te staan door 

de coronacrisis. Daarbij is het een ingewikkelde afweging van allerlei belangen. Door middel van deze 

brief hoopt het CMT u te kunnen voorzien van advies.  

Het CMT ontvangt van u graag een schriftelijke reactie op dit advies, waarin u omschrijft welke delen 

van dit advies u al dan niet overneemt.  

Hoogachtend, 

 

Reijco Roseboom 

Voorzitter van het Centraal Medezeggenschapsteam  


